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لرجف!ضا!%دةِ

مَةا!دّ

فرسم،البطولةنواحيصورماأثراًوأعظمهاتحصر،أنمنأكثرالتاريخكتب

.مائلاتدلائلخلودهاعلىوأقام،شاهدةصورأللرجولة

الإسلامسماءفيتتألقلأعلامسابقةبطولاتيصوركتابالآنيديناوبين

مرير،صالمنشاهدتوماالمتراميةالقتالساحاتالمتراخيةالقرونعبرإلينافينقل

الضعففتراتفيمضطراًتراجعأو،أحيانهأكثرفيالحقانتصرحتىثؤوبوكفاح

ئفوح.وذكرى،يتدفقدماًالكرامةضريبةأدىانبعد

ليكون،أبطالهخلالمنالإسلاميالتاريخعصورعنأتحدثأناخترتوقد

قلبلهكانممنثقةعنيتدبرلمنالعبرشتىملهمأ،بأعمالهناطقاًالحيالمثال

الأشخاصعنلاالواقععنالحديثيدورأنالهينالسهلمنوكان،السمعفألقى

نأذلكمعنىوليسنفاذاً،وأقربوضوحاًأكثرالإنسانبنيفيالقدوةمجالولكن

القارىءتأثرأنمعناهولكن،بداهةيستحيلمافهذا..أشخاصبلاوقائعهناك

،عسرهومرهقات،حياتهلأدوارالمخلصةومتابعتهالجريء،البطلبشخصية

ومحاولةباهدابه،التعلقإلىويدفعهواعتزازاً،ثقةيملؤهمما،مجدهومرتفعات

.استطاعإنمحاكاته

الضعفعنتتجافىومثاليةعصمةبالحديثخصصناهممنلأكثرنزعمولم

عنعيناًنغمضفلم.القوةظواهرمعالضعفجوانبأظهرناولكننا،الإنساني

عنهنملأحتىسجاياهترضىالذيومن،المؤاخذةتجبحينالبطلمؤاخذة

!..والإطراءبالتحميدالصفحات

الدينكنورواحدعيبعلىلهتعثرلممنحقيقةالأبطالهؤلاءبعضفيتكونقد

بينولكناصتبساله،فيالقادروعبد،بطولتهفيحارثةبنوالمثنى،مثاليتهفي
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!..بيبرسوالظاهرنصيربنكموسىأعمالهمالمنصفينبعضانتقدمنهؤلاء

فيمتحققالحسنةالأسوةومجال،عليهومالهمابطللكلنذكرأنالحقوشرعة

فيستعيرالتحليقبذويالاقتداءالىالقارىءيدفعاذالسمو:حالةفي:الحالتين

الأوجارتفاعفيالضياءبواهرمنويريهالشماء،قممهمالىنفسيأيرفعهجناحأ

نأكما،الوثابوالطموح،المشرئببالتساميشخصيتهعلىليعودالأفقواتساع

ويحاذربهافيضيقالقارىءأمامالهوةتنفجرإذ،الهبوطحالةفيمتحققالقدوةمجال

كلمجافاةإلىفدفعهنفسهفيبهاالشعورتغلغلوربما،جهدهعنهايبتعدأن

مضمارفيلعقلهكسبهوكما،السلوكدنيافيلنفسهكبيركسبوذلك!..بغيض

والترجيح.النقد

مبتدئينالحديثفييسهبواأنالإسلاميالفتحأبطالعنالمتحدثوناعتادوقد

،الجراحعبيدةوأبي،العاصوعمروبنالوليد،بنوخالد،وقاصابيبنبسعد

بنبالمثنىأبتدىءأنليسؤغالذيهوالأعلامهؤلاءعنالحديثتكرارولكن

فيأحيدولكني!ثقالأعباءمنبهاضطلعواماقليلاًأجحدبذلكولست،حارثة

المعاد.الذائععناجتنابهم

الحروبعصرفيالدفاعبأبطالأشدتفقد،الفتحابطالالىالمعتوكما

بمنالإشادةيتطلبالإسلاميالعربيواقعنالأن،الحديثالعصروفي،الصليبية

تكونأنالمثابرةعزائمهمفاستطاعت،الغاشمالاحتلالعهودفيكالكواكبسطعوا

!..الظلماتتكتسحوضيئةأشعة

أبطالًاالمختاروعمرالقوقازيشاملوالإمامالجزائريالقادرعبدكانلقد

الجيوشيهزمواأنالبدائيةبأسلحتهماستطاعواوقد،المسلمينضعفزمنفيعظاماً

ساحقة.مبيداتمنالمعاصرالعلمأبرزهماباحدثالمدججةالجرارةالغربية

والعصرالصليبيةالحروبعصربينألوانهتتعددماالمشابهمنهناكولعل

الئيمةالفرصيتحينيزاللاالعربيالشرقعلىالغربتكالباناذ،الحديث

الدنيءمعبرهُلتكونالحقيرة)سرائيلأوجدوتد،والإسلامالعروبةبمقدساتللعبث

لهؤلاءيتاحأنيمنعالمتأججالعربيالشعورولكن،والاحتلالالسيطرةإلى

الصليبيةالحروبعصوركانتوكذلك.اغتصابمنيأملونمابعضاللصوص

الدين،عمادامثالمنصناديدأبطاللظهوروميداناً،وطغيانهالغربلعدوانمجالاً
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آمالخابتجميعأوبجهودهم،بيبرسوالظاهروقطز،،الدينوصلاح،الدينونور

هؤلاءبطولاتوترديد،العربارضواحتلال،الشرقإذلالفيالفجرةالمعتدين

،والاحتلالالتحرربيناليوممعركةفينفوسناالىالقويةالثقةيدفعمماالمجاهدين

واليومالأصحديثالصليبيةالحروبفيالمسلمينعمالقةعنالحديثكانلذلك

معا.

ويوجهاملأ،ويبعثشعوراً،وُيحييمجدأ،يعيدأنالكتابهذااستطاعف!ذا

وشريف،رسالتهنبيلفيالثقةأكبرلأثقو)ني،التأليفدنمِافيحسبهفذلكركباً،

.جدواهوجزيل،هدفه

فَرجمبىول!يريم
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بنصَمازشما!ش
سَئىبنابرضرمفي

العواصمشتىفيوخافتأ،العراقفيعالياًالمثنىاصميترددلماذاأدريلا

نألهفحق،الإسلامإلىالفراتينحولماضمالذيالبطلالفارسالأنه،العربية

أسماؤهمتترددعبيدةواباوسعدأوخالداً،عمرولكنوالثناء؟بالمحمدةهناكيذكر

منهماقلالمئنىأيكون..الإسلاميوالتاريخالعربيبالفتحيشيدمكانكلفيرنانة

همةونظيرهمالأبطالهؤلاءقريعبأنهليشهدتاريخه)ناستبسالأ؟واهونكفاحأ،

تفردلاكيفعجبتإلاالمجليةوقائعهقراتوما.والأهوالبالخطوبوتمرساًوشجاعة

رسمإلىاوفقأنراجيأبعيد،مناليهاشيروهأنذا،روائعهبتحليلالخاصةالكتب

الشماء!بطولتهعنواضحةخطوط

والعزةالأنفةذاتربيعةبنبكرقبيلةمنالشيبانيحارثةبنالمثنىانحدرلقد

ربيعةإنإذ،والحريةالعزةبعبيريتأرجفواحعبقالجاهليةفيوتاريخهاوالاستعلاء،

بنالمنذربنيمنشايعهمومنساسانآلوتحدي،الفرسبمنازلةالقبائلبينانفردت

وذويالقربىبنيمنالأعرابالىتوجهلاالمتتابعةغاراتهافكانتالسماء!ماء

العربعلىسيطرتهميبسطونممنالأعاجممنازلةإلىصميمهافيتهدفبل،الرحم

،الفرسوربيعةالأسد،بربيعةالقائلبينربيعةعرفتلقدحتىوخيلاء،تغطرسفي

الذروةفيربيعةمنشيبانوبنو،العتاةالأكاسرةمصاولةفيهمتهاوعلول!ثمجاعتهارمزأ

كاثر:فقيلالمثلبهمضربحتىقار،ذييومفيالمعركةقادةكانواإذ،والنام

!..بشبانوحارببشيبان

العزةدماءعروقهفيتجري،الباسلةالقبيلةهذهفيحارثةبنالمثنىنشأوتد

بالأساورةعليهميستعينأعجميقومهعلىيسيطرانحفيظةنفسهوتفور،والأنفة

على-الجاهليةفيالعربأيامأحد-الفراتيومفوقف01.والدهاقينوالمرازية

مئاتوغرقأباديد،شردهمحتىبسيفهالأعاجمونازلشيبانبنيمنالمقاتلينرأس
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حتىالأسد،لربيعةمقسماًنهباًوأموالهموخيولهمأنعامهموساق،الفراتفيالأساورة

!..الفيلبيومقريشأزختكما،الفراتبيومربيعةأزخت

يعلملا،الفراتشواطىءعلىقومهمعالمثنىكانالإسلامنوراشرقوحين

لامتناقضةمتضاربةوالمدينةمكةمنتصلهفالأنباء،الإسلاميةالدعوةحقيقةعنكثيراً

وبعث،يستيقنحتىيتريثأنفراى،الصحيحوجههعلىالهدايةطريقلعينهترسم

حتى،ويعلليوازنوأخذ،بالمدينةوالأنصار،بمكةقريشعنالحقائقلهيجمعبمن

علىالأعظمالرسولوبايع،المدبنةالىبالرحيلفأسرع،الصحيحالدينالىاهتدى

!.الجديد.بدينهواثقاًمطمئنأ،مقرهإلىورجع،التاسعةالسنةفيالإسلام

وخيبر،والخندقواحدبدرفيالمسلمينجهادفيتذكرنفسهالىيخلووكان

البطلوهو،المعاركهذهشرفعنابتعد)ذبهيضيقأسفاًفيستشعر،وتبوك،ومؤتة

بسيفه!اللُهرسولجوارإلىليقفجديدمنالغزواتتعودأنلهومن،الفارس

ميدانهعنمعذوراًتقاع!إذ،الأسنىالشرففاتهقد!..جنبإلىجنبأوبسالته

جديد!.منالمجالتفسحالأياموليت!المسلمينحمىفيا،صيل

وفاةبعدنهضتانالردةحروبتلبثفلم،هواهسايرتقدالأقداروكان

اللهأعداءتصاولالمدينةمنالإسلاميةالجيوضوسارت،وساققدمعلىيك!الرسول

أمامالمؤمنةالقلةووقفت،والمنافقينقلوبهمالمؤلفةمنلفهملفومن،المتنبئينمن

اداءإلىمشوقاًالمثنىفسارعالأكيد،ويقينها،الراسخإيمانهاومعهاالمرتدةالكثرة

بنبعلاءالتحقحتىوشيبانربيعةمنكتاثبهوقاد،الخطيرةالمعمعةهذهفيواجبه

يواصلوأخذباسلاً،إسهاماًمعهفأسهم،بالبحرينالمح!لمينجيوشتاثدالحضرمي

دلتاالىالزحفوتابع،القطيفعلىاستولىحتىوالمروقالكفركتائبمتتبعأالقتال

.الإسلامبانتصاراللهكلمةوتمتالسواد،أرضعلىبجيثطاشرفحتىالفرات

وأخذ.!.المسلمينخليفةبكرابويعرفهاندونمنثياًسعيداًبقومهالمثنىفرجع

بينوازنوطالما،الِإسلامجولاتمنالأولىالجولةبدالأنه،تغمرهبفرحةيحس

أنفرأى،الجاهليةمعاركفيذلكقبلبالنصروشعوره،الردةمعركةفيبالنصرشعوره

عرضهاجنةفياللهعندمدخرالعظيمفاجرهالذيذ،هنيءطعمذاتالأخيرةالمعركة

القبائلفييدويطنينفذاتالجاهليةمعاركأما،للمتقينأعدتوالأرضالسموات

،فروقمنالناحيتينبينماوشتان!..اللهرضوانمنالضخمرصيدهلهيكوناندون
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الراهنةسعادتهإلىليضيف،الإسلاملواءتحتالجهادمواصلةعلعزمفقدثمومن

!!السعاداتمنفيضأ

حولالضاربةالقبائلخضوعُأظفارهنعومةمنذالبطلقلبياكلمماوكان

لافلماذا،وذويهلكسرىوأمرائهابملوكهاالحيرةوخضوعُ،العجملسلطانالفرات

وحدهاالعروبةكانتلقد،الإسلامرايةتحتالمتسلطينهؤلاءلحربجهودهيحشد

الإسلامأماوعتاد!سلاحمنيمتلكماضآلةبركممنازلتهمالىفتدفعهاحاسيسهتلهب

عرييالقيمالدينهذاكانوإذا،الضروسالحربلهذهقوياًدافعأأصبحفقداليوم

ولا،فارسفيالطبقاتبتفاوتيدينونالذينهؤلاءيشملحتىيمتدأنبدفلاالنشاة

بينفرقلا،المشطكاسنانسواسيةالناسأنمنلأبنائهالإسلامعفمهمايعلمون

!.والجهاد.اللهبتقوىإلاواعجميعربي

وتغمره،أحاسيسهفيجديدةمنافذتفتحالجديدةالإسلاميةالمشاعرهذهإن

أنشاءوقدالجديد،الدينإلىودعوتهم،الفرسمنازلةإلىدفعأفتدفعهتنفد،لابقوة

مالديهيجدانخشيةالمسلمينخليفةإلىيرجعاندونبنفسهالأمرلذلكينهض

يرضيلاتفرقأوربيعةشيبانبنيكلمةفتتفرق،الرهيبالميدانهذافيرايهيخالف

منالإسلاميالجيشوقاد،العجمعلىالحربأعلنفقدثمومنالكبير،البطل

ممنالفرسالأساورةفريق:مجتمعينفريقينبهانازلرائعةميادينإلىربيعة

اتباعمنالعربوفريق،الباسلةبشجاعتهأمامهمالعربيالقائديقفأنتعاظمهم

الشرقعلىيسيطرجبارطاغيةمنازلةأنفسهمعلىيستكثرونممنبأسهوخُشاةكسرى

أخواهومعه،المثنىاستطاعفقدبالنياتالأعمالكانوإذا،طوالاحقابمنذ

راسعلىشمالأتحركحينالفرسكتائبيهزمانومسعود،المُعنى:الباسلانالبطلان

،والفراتدجلةنهريمصببلغحتىالفارسيمساحلاًالخليجالقبائلرجالمنقوة

آفاقفيالرائعنجاحهوتردد.الباسلالمنتصرإدارةالإسلامبعدالأولىالمعركةفادار

أصحابه:يسألوأخذ،علمحينكثيراًفدهشبالمدينةبكرأباجاءحتىالإسلامأرض

:المنقريعاصمبنقيسعليهفرد؟،نسبهمعرفةقبلوقائعهأخبارتأتيالذيهذامن

ولا،النسبمجهولولاالذكر،خاملغيررجلالشيبانيحارثةبنالمثنىهو"هذا

إ".المثنىإنهالعماد!ذليل

ديارفيالروملغزوالمحتشدةبكتائبهاتتجه،الإسلاميةالخلافةجيوشكانت
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غزوةمنذوالروم،فارسإلىرجالهيبعثبكرانابيبخاطرليجوليكنولم،الشام

بالشامغزوهمإلىالرسولاتجاهكانوقد،المسلمينلملاقاةوتأهبتربصفيمؤتة

ويتابع،نبيهرغبةيحققانمالهؤلاءينهضمجاهدفكل،النفوسفيوايمانثقةمبعث

فيلهمسارشدادصلابفقومالفرساما،اللهبإذنالعاقبةنجاحالىمطمئنأخطته

الكثيرةأفيالهم)نإذبعيد،خطرمظنةمنازلتهمفيوالتفكير،مخوفمَهيثذكرالعرب

فكيف،ابادةالذخائروأعتىفتكاً،الأسلحةأبثمعَغَناءفتُغْنىالظافرةجيوشهمتتقدم

أوانهاسبقتقدتلكدعوتهكانتلو؟!ساسانآلنضالالىالمثنىدعوةبكرأبويلبي

،القتالجبهةيوحدأنالخليفةلأمكنالرومقتالالىالجيوشتتحركانقبل

متباعدتين!فرقتينالىالاسلاميالجيشيتشعبأندونفارسمعالشرقفيفيجعلها

قرارهيصدرأنقبلاقدامهمواطىءيتبصرأنللخليفةبدولا،حرحالمأزقأنالحق

يصنع.ماذايدريلاحينافلبث!..النهائي

ويهون،اللهرسولخليفةفيقابل،بنفسهالمدينةالىيصلالعظيمالمثنىولكن

يتشعبثم،والإسلامالجاهليةفيمعهمحروبهسجلأمامهيبسط)ذ،الفرسشأنمن

إلىرجعواأنبعدالمرتدينبشأناتخذهالذيقرارهفيبكرأبافيناقش،الحديث

علىشرفهليقصر،الإسلاميالفتحفيالجهاديحرمهمانبكرابوشاء)ذ،الِإسلام

المثنىرايمنفكان!عليهوالثباتللدينالوفاءمنعليهاللهعاهدواماصدقواالذين

الحساميمتشقونإذ،الحقيقيةالتوبةسبيللهؤلاءليتيح..قرارهعنبكرأبويرجعأن

منطقهللبطلوكان.!.الإسلامحربمنأسلفوالماوتكفيرأ،اللُهدينعندفاعاً

فيالبلاءإلىعامةالمسلمينودعانظرهبوجهةبكرابوفاقتنعالنافذ،ورأيهالسديد

فينسخواالرجولةشرفيكسبهمبماليقومواالنادمينهؤلاءأمامالفرصةفسنحتالغزو،

منتتدفقالمجاهدينكتائبجعلتخطةمن(عظمهاوما،الغداةبصباحالماضيلحِل

بطنفيالمنفرجةالشعابوسالت،وترحابطواعيةعنالجهادفيراغبةمكانكل

كانالتفكيرأنغير!.أكبر.اللهأكبراللهالجهاد:بنشيدمدويةبالغزو،هاتفةالجزيرة

منليهونالمنبريعتليالباسلالمثنىولكن،فارسإلىلاالرومإلىبهؤلاءمتجهاً

بكرابايختاراناللهشاءوقدالجديد،الميدانإلىالأنظاروليسترعي،المجوسشأن

الخطاببنعمرعنهاللهرضيفاستدعىألنهائيقرارهيصدرانقبلالكريمجوارهإلى

إني،بهاعملثملكاقولماعمريااسمع9)صرار:فيلهليقولالأخبرمرضهفي

المثنى،معالناستندبحتىتمسينفلامِتأنافإذاهذا،يوميمنأموتأنلأرجو
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وانمصيبةتشغلنكمولا،معهالناستندبحتىتصبحنفلاالليلالىتأخرتوان

ولمصنعتُ،ومااللهرسولمُتوفىرأيتَنيوقد،ربكمووصية،دينكمامرعنعظمت

(.بمثلهالخلْقُيُصَب

معالناسندبأنبهبداماأولوكانعمر،الناسفبايع.!بكر.ابومات

البيعةبعدالناسفخطبالفنىوقامنفسها،الليلةهذهمنالفجرصلاةقبلالمثنى

وغلبناهمفارسريفتبجحناقدف!نناالوجد،هذاعليكميعظمنلاالناس)أيهاقاثلاً:

نإولها،عليهمقفبنامنواجترا،منهمونلناوشاطرناهم،السوادشِقْيخيرعلى

وكان،العراقحربفيمعهخالدجهادعنالمثنىتحدثثمإ(.بعدها.مااللُهشاء

نأدون،فقطالفراتشواطىءعلىالعربليحميبهأمدهقدعنهاللهرضيبكرأبو

وانتصرالمثنىمعالبلاءأحسنخالدفابلى،فارسبطنالىالقتالامتدادبخلدهيدور

أمرجاءثم"الأنبارو)(السلاسلو)ذات("الولجةمنهانذكرذاثعةمواقعفيالقائدان

!..الشرقيةالحدودبتأمينمكتفيأ،اليرموكفيالرومكفاحالىخالدبانتقالبكرأبي

المفاجىء،النحوهذاعلىفارسمعالمعركةانتهاءلمحاولةزائداًاسفاًالمثنىفأسف

فينجحأنهوالحق،القتالمواصلةعلىتصميمهليعلنالمدينةالىبشخصهوجاء

وهونيقينهمفثتبالمدينةالناسوخطبوعمر،بكراباأقنعإذ،نجاحأكبرمسعاه

..للصراعمَشُوْقَةًالكتائبفسارت!..المجوسأمرعليهم

يتناسىنجدهحين،المعقولةالحدودتتخطىالباهرةالمئنىعظمةأنعلى

ذللالذيوهو،غيرَهالجيوشعلىالمسلئمالأميريكونأنتامبارتياحفيقبل،شخصه

تجمعتمهماالصعابجميعمتحدياًالأساورةعلىالهجومبابوفتحالنصر،عقبات

بجندهفانضوىسارعالحيرةالىالوليدبنخالدجاءفحين!عليهوتذاءبت،حولهمن

بالرحيلهئموحين..واكبرهخالدلهتعجبماوالبسالةالجهادمنوأبدى،لوائهتحت

كماسيداًمنصورأإمارتكالىارجعاعتزاز:فىِوقالالمثنىيدعلىشداليرموكالى

الىميلأاكثرالمثنىيكونكما،صاحبهببسالةالناسأعرفخالديكونوقدكنت،

القيادةجعلقدالردةحربفياللُهسيفكفاحانإذ،غيرهمنرايتهتحتالانضواء

الصريحوجههاعلىالنفسيةالعظمةيثبتالذيأما،الناسبعضمعتقدفيحقهمن

دونالخطابابنافرهحيثالثقفيمسعودعبيدبنأبيإمارةقَبولهفهوللمثنى

ولكن،يقينعنبكفايتهالمثنىيقنعماالذائعةالسابقةمنلهتكنولم.!.المثنى

يديهعلىيرجومنتبصيرالأمربمواقعيبصرهاخذوقد،بنانهمنلهاطوعكانالمثنى
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كانتالحربيةالدربةولكن،!اخلاص)يمانالثقفيعبيدأبيفيوكانوالظفر!الثجاح

الجسرمعركةفيالفارسيةالجموعتجمعتفحينالانتصار،وسيلةوحدهاوهيتعوزه

علىمصممأالجنودمنالآلاتوعشراتالقوادمنالمهرةمئاترستملهاحثدوقد

الكثيفةجموعهرستمحشدحين:أقول،العراقارضمننهائيأبالعربيقذفان

ستطوقالعربيةالجيوشأنفعلمالمثنىونظر،والسلاسلوالخيولالأفيالخلف

الحيرةمنبالانسحابعبيدأييعلىأشارالمديدالهائلالجمعبهذاحاصداًتطويقأ

المازق،بهضاقإذاللفرارملاذأالممتدةالصحراءفييجدانليستطيع،خفانالى

علىالوبالتجلبماكثيراًالمحتلةبالأماكنالاحتفاظسياسةانإذسديدةخطةوتلك

الىمتراجعةالجيوشفانكفأت،صاحبهمشورةعبيدابوقبلوقدبهاالمحتفظين

.خفان

المقابلةالضفةعلىالمسلمونفراى،الفراتجسرأمامالفاصلةالساعةوحانت

،والسلاحوالخيولالجنودمناللهكيرعددهيُحصيلاماالزاحفالفارسيالطوفانمن

منالجسريعبرالذىِمنيسألالمسلمينالىرسولهالفرسقاثد)جاذويهاوبعث

أمامليكونالفارسيونيعبرأنالمثنىرأيمنوكان،النضالليلتحمالمقاتلين

يعبرأنعلىعبيدأبووصممشديد،خطرحانإذاالباديةمنمتعالمسلمين

بالتقدمكفيلةنفوسهمفيالجةالثقةوتكون،الدافعةحماستهملثتدالمسلمون

الجيوشوزحفت،راغبغيركارهأالمسلمالقائدأمرالمثنىأطاعوقد.فالاكتساح

الىعبيدابوسارعوقدالنفوص،فيالرعبتبعثالأفيالمنكوكبةلترىالإسلامية

بخفهووطئهعليهفهجممقتلهتصبلمضربةبسيفهخرطومهفضربالأكبرالفيل

ولكنالجسر،الىبالانسحابوهمواالمسلميننفوسفيالرعبودبشهيدأ،فسقط

ونظر.الفرار.ليمنعهدمهحينفاحشأخطاارتكبقدالمسلمينمنالمتحمسينأحد

فتقدم،للمسلمينواس!مصالابادةحربتصبحالجسرسقوطبعدالحربف!ذاالمثنى

بعثثمالفرسلهجماتصابرأوتصدىالأشداء،قومهمنلفيفمعبنفسهمضحياً

دفعتالتيالثابتةالصامدةالمؤخرةهذهظلفيفأمكنهمالجسربناءييدونبمن

وانسحب،كانكماالجسرفنهضبرسالتهميقومواأنزحفكلالمستميتباستبسالها

موقعةالجسرموقعةلكانتوجماعتهالمثنىوتفةولولا،قبلمنكانواحيثالىالبافون

فيلحظةيتوانفلمعندهمنبروحالبطلأيدقدالهولكن!للمسلمينواستئصالإبادة

01.النصالمنجسدهالىصوبمامعمأزقه
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لاندحرالجسرمعركة)ثرالمنهزمينفلولتتبعت)جاذويه(جيوضأنولو

المدائنفيالحكمحولالخلافولكن،التاريخوجهمعهيتغيراندحارأالمسلمون

السانحةالفرصةيغتنموافلم،الفارسيالجيشإلىسبيلهوجدقدوالفيرزانرستمبين

إلىهـلرسل،المتناثرةالفلوليجمعالمثنىفاخذ،اللهقدرهلأمرالساحقالنصروأضاعوا

الخطاببنعمروأمده،المستبسليناخوانهملنصرةيدعوهمالبعيدةالقبائلفيالعرب

بجموعهاحتشدثم،آمالمنالجسريومضاعمابعضتعوضجديدةبكتائب

وليسضفتيهعلىيتقابلانجيثيناخرىمرةالفراتوشهد،الكوفةمنقريبأبالبويب

يبدأالذيمنيسالرصولهالجديد،الفارسيالقائد،مهرانفبعثالجسر،غيربينهما

منوطلبعبيد،أبيخطأفييقعفلمسواهدونالقائدهوالمثنىوكانبالعبور،

إليهالمندفعينليقابلبأبطالهاستعدثمالعبور،فيدورهيجربأنالفارسيالجيش

الفيلةيتنكبونالمسلمينوجدوقد،وجلبةعجيجاًالأرضيملؤونالمزبدكالطوفان

فيمقاتلتهاعرفأنسبقوقدواقتدار،خبرةعنبالسيفمنازلتهاعلىفمَجرأ،خائفين

السنواتعشراتبعدالفرزدقسجلهحديثالمسلمينبينمعهالهوطار،بابلمعركة

:قالحين

بابلحكمُفارسفيإذببابلَوحدَهُالفيلَقاتَلَالمثنىومنا

ومسعودالمعنىاخواهوهجم،هيابغيرجريئاًالأفيالعلىالمئنىهجمأجل

يتوسطونالشيبانيحارثةآلفإذاالمسلمونونظر،مستبسلينالموتساحةفيمعه

وكأنهمالأبطالوراءواندفعواتعهد،لاحماسةالناسفغمرت،مغامرينالملتهبةالنار

فإذاالمثنىونظر،والرماحوالسيوفالأفيالخطرفييفكروافلم،عقولهمفقدوا

اللُهاتقوا..عجليابني:وجوههمفيليصرخمكانهفتركتتقهقر،عِجْلبنيصفوف

استشهد،قدمسعودأاخاهفوجدمكانهإلىعادثم.المسلمينتفضحواولا،تقواهحق

لاالإسلامبنيإيا:وصاحالأليمحزنهفكظم،الناسبعضمصرعهيزعزعأنفخاف

بالتبكير،مجلجلاًالميدانالىواندفعالأخيار(مصارعفهكذااخيمصرعيزعجكم

يقاتلونالعربنصارىمنطائفةالبويبمعركةفيجيشهإلىجمعقدالبطلوكان

حميةيلهبأنأرادواشتدالقتالطالفلما،الدينفيلاالدمفيلإخوانهمحمية

تكنلموإنعربيامرؤإنك:لهوتالالنمريهلالبنأنسإلىفتقدمالمسلمين

قومه،مننفرمعانسفأطاعهمعنا،فاحملالعجمقائدعلىحملتُفإذاديننا،على
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فاستبسلواذلكالمسلمونورأى..تَغْلبمننصرانيغلامفقتلهالقائدعلىوحملوا

وأسقطهالجسرإلىفتقدمالفر!ةالمثنىاهتبلوقدالأعداءانكشفحتى،مستميتين

فلمٍالجسرإلىالفرسمنالمنهزمونوخص،السابقةالمعركةمنللمسلمينلينتقم

عيناالمثنىوتر..وغريققتيلبينوصارواواستئصالاًقتلاًالمسلمونفتتبعهم،يجدوه

..بالنجاخ

تكونلموقعةفاستعدالبويبمعركةبعدبقومهحلماالفرسملكيزدجردوهال

،الفرسصاحبينتويهبماللمثنىالنذروجاءت،الموتاوالحياةمعركةرأيهفي

علىوقاصأبيبنسعدَفأرسلالحفيل،المدديسالهالخطابعمربنإلىفكتب

متأثرأالمثنىماتفقد،البطلانيتقابلالااللهشاءوقد،المثنىإلىكيرجيشرأس

،فجأةعليهانتفضحتىبالصبرمستعيناًيهادنهفظلالجسريومأصابهأليمبجرح

عليهيمليكاتبهدعاالموتتيقنوحين،وإيمانوعزةهمةذاأبيأشهيدأالروحفأسلم

أرفعبذلكفضرب،نصائحهوزبدة،تجاربهخلاصةضمنهالجديدالقائدإلىكتاباً

يدعلىالنصركانوإن،ذويهانتصارعلىوالحرص،لعقيدتهالِإخلاصفيالأمثلة

وقاصأبيبنسعدوجاء،والكرامةالبطولةفبكتهالمثنىمات...اللاحقينمنغيره

القاهرةبسطوتهاعنيفاًتكاثراًالفيلةتكاثرتوتد،القادسيةفيفارسبجيوشليلتقي

وسعد-المثنىزوجةسلمىورأت،مذعورينالمسلمينمنكثيرففر،المسلمينعلى

فخجل!المثنىبعدللخيلمثنىولا!وامثناه:غضبفيفصاحت،كانما-بعدهمن

فيقائلهموقالالنصر،كسبواحتىمستبسلينالحومةالىورجعواخزياًالفازون

.بذكراهوميتأ،بجهادهحيأنفعنافقد،المثنىاللُارحمإكبار:
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بنض!بئناتَ
ضاشصبص

وقدمسعود،بناللهعبدقالهكذا.الإيمانبيوتمنمقرنبنالنعمانبيت

علىأقبلواأشاوسصناديدسبعةالإسلامالىالبيتهذاقذمفقدقال،فيماصدق

يجودونمغاوير،فرسانأالقتالمعامعوعرفتهم،واخلاصغيرةفي!اللهرسول

والجلاد،الجهادفيوسعأيدخرواأندونالمؤمنةالعقيدةسبيلفيبأرواحهم

مسيروسارت،متراميةآفاقعلىالإسلامرايةخفقتالمختارينالصفوةمنوبأمثالهم

.مكانكلفيالشمس

اليهاانتقلحينيثربجنوب)مُزينة"قبيلةفييعيشالنعمانكانوقد

يفكرفاخذالجديدةالدعوةأنباءالرجلإلىوتطايرت،ربهإلىمهاجراًياللهرسول

المدينة،إلىقومهمعيشخصأنعلىوعزم،بالإيمانقلبهأشرقحتىيسمعفيما

المدينةالىيحملونهماوالثمارالزروعمنلقبيلتهولي!قفراء،مجدبةالسنةوكانت

أماوإمحال،جدبمنلحقهمبماقومهفاعتذر،مؤمنينيقدمونحينخالصةقربة

منأخبيتهمحولمافجمعوا،مُمْحِلةلفاقةيخضعواانمناكبرفكانواو)خوتهالنعمان

تكونأنمنكريناللُهرسولإلىبهوسارواوثمر،حَثمنبداخلهاوماكنيمات،

اللهرسولتقبلوقدو)يثار،إخلاصعنتنبىء،صادقةمعونةعنعاريةالأولىوفادتهم

عنوجلعزاللهقالإذ،طاهرةتزكيةالقرآنوزكاها،قبولاطيبالمتواضعةهداياهم

قرباتينفقماويتخذالآخرواليومبالكيؤمنمنالأعرابإومن:واخوتهالنعمان

غفوراللُهإنرحمتهفياللهسيدخلهملهمقربةإنهاألاالرسولوصلواتاللهعند

99،.:التوبةأ،رحيم

الأولىالمواقعفشهد،المجاهدينصفوففيو)خوتهالنعمانانتظموقد

وعقله،بسيفهالنصرفيأسهمكماممتاز،بنصيبالخندقحفرفيوقام،للإسلام

"مزينة"قباثلكانتمكةلفتح!الرسولوتقدمالإسلامبنصراللهكلمةتمتوحين
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الطليعةفيوتقدمالنعمانرايتهاحملوتدالعظيمةوقوتهاالكثير،عددهافيتختال

اعتزازها"مزينة،فيهسجلتيوماًاغروكان،وبأسشكيمةمنالإسلاملدىمايثبت

الحميد.وسبقهابالإسلام

بكرأبرسارفقد،الردةحروبفي!الرسولوفاةبعدالعنيفالامتحانوجاء

عبداللهوأخواه،ميمنتهصاحبالنعمانوكان،المرتدينلمهاجمةبنفسهالصديق

فيالإسلامكتائبيتزعمواأنالثلاثةالفرسانآثرفقد،والساتةالميسرةعلىوسويد

المؤمنة،النفوسبهتفيضماوالكفاحالجلادمنوأبدوا،مآزقهواضيق،مواتفهأحرج

الآمالبهونيطتالأنظار،إليهفاتجهت،شكيمةوأشدهمموقفاً،أبرزهمالنعمانوكان

الكتائبعلىتائداًالظافرةالموقعةبعدبكرأبوفخففه،ونضالهبكفاحهالعريضة

أمزينة"بطلطليعتهموفي،الأشاوسبأبطالهيفخرالمدينةالىورجع،المتخلفة

الجمرةاطفاحتىونفذورسمواستشار،فآثر،القيادةحقوقالنعمانرعىوقد،العظيم

.الانتصار.اهازيجويرددالفوز،ألويةيحملالمدينةإلىورجع،المشتعلة

رزين،وعقلذربلسانيصحبهاانالساحرةالعربيةالبطولةلوازممنكانولئن

يجادلفصيحألساناًالنعمانرزقفقدوالخلود،العظمةتاريخفيالأوجبصاحبهالتبلغ

الحماسيةخطبهويرسل،القتالحومةفيبسيفهيجالدكما،الإقناعحومةفيبه

رسالتهاالعاليةبلاغتهأدتوقدوالفداء،التضحيةإلىالجنودفيدفع،البليغةوشوارده

منمختارةفينماالأدبكتبلهوحفظت،الناصعبالبرهانأعداءهفجادل،الناجحة

!..الرفيعالبيان

امجادهاتسجيلإلىالعربيةالقبائلفتسابقت،فارسفيالفتحدورجاءثم

اسودمنقدمتبماالفاتحينالغزاةطليعةفي)مزينةاتكونأنوطبيعي،العريقة

الصفوفتحتلوأصبحتالكوفةأرباضإلى،المدينةجنوبمنفانتقلت،وأشبال

وهو،المعركةلقيادةوقاصابيبنسعدوتهيأ،الإسلاميالكفاحمعركةفيالأولى

منواسعةمتاهةفيالمحدودةبكتائبهيرميإذ،رهيبابتلاءمنعليهسيقدممايعلم

الزعامةلهموعقدت،عدةقرونأالحربيتاريخهمتأثلقوماًويجالد،والحرابالسيوف

بجوارالعاقلةالحكمةيتطلبرهيبخطيرموقف!والقتالالصيالدنيافيالعالمية

قبليزدجردإلىعربياًوفداًيبعثأنورأى،رجالهسعدفاستشار،الباسلةالبطولة

يتجهوناذ،الوافدينهؤلاءمنجريئةمخاطرةوكانت،الإسلامرسالةفيبلغه،المعركة
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وكمدأ،غيظاًيملؤهمافيسمعونهبتقاليد،يعبأأوحقوقاًيحترملامتجبرطاغيةإلى

،الرقابتطيرحتى،إشارهَيشيرفما،الطلبرهيبالأمر،نافذسلطانهفيوالرجل

ويتربص،الفروضفيفترضبالأهواليباليلاالحقالإيمانولكنالأشلاء،وتتناثر

والعقلالشكيمةمنأعضاؤهوكان)يزدجرد"،الىالإسلاميالوفدتوجهبل،المخاوف

الكماةمنخلفواعمنينبئونفنقدموا،بالألبابويأخذالعيونيبهربمكانوالأبهة

رجلاختيارفيأصحابهالنعمانشاورايزدجرد،علىالوفديدخلانوقبل،الباسلين

فاندفع،الناطقلسانهبمأالمزني،البطليكونأنفأجمعوا،غيرهعنفينوبيتكلم

جفاةأعرابمنمأخوذامدهوشأيستمعوكسرى،وقوةصراحةفيالحقكلمةيعلن

..سلطانهويهدروا،عرينهيقتحمواأنالجرأةبهمتبلغ

فبدأ..مثلهعظيماليهيتلفتلابمكانالاحتقارمنيراهمالسادرلغرورهوكان

!..وانفعالغيظفييسأل

أجممناكمأنَاأجلأمنببلادنا؟والولوغغزوناالىدعاكموما؟..بكمجاءماذا

هدوء:فيوأجابجعبتهأفرغحتىالنعمانفانتظرعلينا؟اجتراتمعنكمولاغلنا

الشر،ويعرفنا،بهويأمرناالخير،علىيدلنارسولًاالينافارسلرحمنااله)ان

الاقبيلةذلكإلىيدعفلم،والآخرةالدنياخيرإجابتهعلىووعدنا،عنهوينهانا

،الخواصإلادينهفيمعهيدخلولا،تباعدهوأخرى،تقاربهفرقة:فرقتينصارت

وبدأ،العربمنخالفهمنإلىينبذأنأمرثم،يمكثأناللهشاءمابذلكفمكث

فازداد،أتاهوطائع!..فاغتبطعليهمكره:وجهينعلىجميعأمعهفدخلوا،وفعلبهم

يلينابمننبدأأنأمرناثم؟عليهكنامماوالضيقالعداوةعلىبهجاءماجميعاًفعرفنا

الحسنح!ندينوهوديننا،إلىندعوكمونحنالإنصافإلىفندعوهمالأمممن

ف!ن-جزيةجمع-الجزاء،منهشرآخرمنأهونالئمرمنفأمرأبيتمفإن،القبيحوقبح

ناعلى،عليهواقمناكم،اللهكتابفيكمخلفنادينناإلىأجبتمف!ن،فالمناجزةأبيتم

ومنعناكمقبلنابالجزاءاتقيتموناوإن،وبلادكموشأنكمعنكمونرجع،بأحكامهتحكموا

."قاتلناكملالا

فيسمعهتطرقانيتعودلمملتهبةصواعق.؟.كسرىيسمعهالذيهذاما

لاإني:ويصيحصوابهعنفتخرجهناحيةكلمنبهتعصفمشتعلةونيران!جبروته

كناقد،منكمبينذاتاسوأولاعددأأقلولا،أشقىكانتامةالأرضفيأعلم
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تقومواأنتطمعونولافارستغزوكملا،غاراتكمفيكفونناالضواحيقرىبكلنوكل

إلىتوتاًلكمفرضنادعاكمالجَهْدكانو)نمنا،يغرنكمفلاكئرعددكمكانفإن،لهم

فأسكتبكم،يرفقملكأعليكموملكناوكسوناكم،،وجوهكموأكرمناخِصْبكم،

..!القوم

،وغرورهتعاظمهعنوتفصح،للعرباحتقارهمدىتصوركسرىو)جابة

لهيشأولم،النعمانكلامإلىيفطنلمإنهإذ،بالفثلالمحاورةتنتهيانوطبيعي

ذلكلهوأنى،ومراميهأهدافهوعن،وصاحبهالجديدالدينحقيقةعنيسألانتعاليه

!!السنونوداهمتهم،الجدببهمنزلاذايعوونأوشابأرعاعاًالعربفييرىوهو

الترابمنثقيلبوقروأمر،حلمهفطاش،ظهرهتقصمالقويةالردودسمعولكنه

فيوقال،المدائنبابمنيخرججتىواستهزاءاحتقارأعليهوافدأعظمليحمله

فيمعهويدفنكميدفنهحتى)رستمأمرسلاننيفأخبروهصاحبكمإلىارجعوا:غيظ

انفسكمفيأشغلكمحتىبلادكمأوردهثمبعد،منوبكمبهوينكل،القادسيةخندق

فيفقال!..الثقيلالوقريحملسعدإلىالوفدورجعسابورإ!مننالكممماباشد

.!العريضملكهماقاليداللهأعطانافقدابشروا:واطمئنانتفاؤل

وتجعل!..اليأسغياهبفيالأملطرائقفتنيرالمؤمنةالحقيقةتضيءوهكذا

فقد،تتحققانسعدلبشارةاللُهشاءوقد،وسلاحذخيرةذاتناصرةقوةالتفاؤلمن

تعتبرمعركةفيبالقادسيةالمسلمينلقتالوخ!،وعديدهعدتهالفارسيالقائدجمع

الغزاةابدىعماتسلولا،موتاوحياةمعركةجميعهاالفارسيةالدولةورايرأيهفي

التراجعمنإليهماحببالاستشهادالظفركانفقد،واستئصالكفاحمنالفاتحون

مستميتين؟فاندفعواواستبسالًا،جلاداًالمتعاظمةكسرىكلماتوزادتهم؟والنكوص

شاهد،بمارستماخذوقد،الحديثهذابمثلعنهميتحدثالذينلاءهةمنليعرف

الشمسضوءفيالضبابينجابكماعنهافتنجاب؟الطاكيةالكئرةتقتحمقلةفأمامه

نأيودضكمستطيراًشراًإلايرىفلاالشمالوذاتاليمينذاتينظروكان،الوهاج

منبقيةلديهكانتومنويتخاذلونيتساقطونجنودهفهؤلاء،عرينهفيعليهينقض

للغزاةالنصرويعقب؟الِإسلامعينيقربماالمعركةوترك؟للريحساقهأسلمشجاعة

ماالغنائممنوراءهموتركوا،المجوساندحرحتىيشتدالتطاحنزالوما،الفاتحين

طيبة،سمعةوغنموا،ثمينةكنوزأالمسلمونفأصاب،المسلمونبهيحلميكنلم

قائدهمالىوفرتهعلىالنضارمنجمعوهماأدواثموايمانأقوةالنصروزادهم
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منبدرلأهلسبقماولولا،أمانةلذوالجيش)ن)والله:الشهيرةكلمتهفقال!.سعد.

عمرالمؤمنيناميرإلىالبشائروطارتكفضلهم،فضلعلىإنهملقلتالمكرمة

،مكانكلالفرحفعمْ،الغنيمةوكنوز،الذهبوأوساقالنصرأنباءتحملبالمدينة

هدايةكلالطاحنةحروبهمفيورزقوا؟بتاييدهامدهمإذ،دئهشكرأالمسلمونوسجد

!..وتوفيق

ويقومخراجهاليتولى،كسكرأالىالنعمانورجع،القادسيةحومةوانقضت

فيللشهادةنفسهيعدفهو،والتحصيلللجبايةيخلقلمفدائيبطلولكنهبتعهدها،

والاستشهاد،التضحيةنحوبهتطيرونوازعه،والراحةالدعةإلىيركنولمالجلاد،حومة

إلىشاثرجلكمئل"كسكراومئلمثليإن:يقولالمؤمنينأميرإلىارسللذلك

إلىبيوبعثت،كسكرإ،عنعزلتنيلمااللُهفأنشدكوتتعطر،لهتتلونمومسةجنبه

!..المسلمينجيوش

عامرةبلدةفيالإمارةيتولىرجل!الأبيةالحميةهذهما!الدافقالِإيمانهذاما

بالوطمأنينةهدوءفيالنافذةالكلمةصاحبويكونأموالها،إليهتُجبىالخيروافرة

نيرانإلىينحقلانويود،ورغائبمتعمنيديهبينبمايستهينثم!..جاهوامتداد

كلفيوللفزعتمر،لحظةكلفيللموتويتعرضجسيمةاهوالاًفيكابدالحروب

فاحتقر،والعزةالكرامةأفقإلىبالنعمانسماقد؟الصادقالايمانإنه!!تسطعبارقة

اعلاممنالنادرينغيربهيحلملارفيعمثلإلىوتطلع،العيشولذائذالحياةركائب

يئاراناعتزمقديزدجرد"9بأنالمدينةعلىالأنباءتوالتوقد،المَاريخوأبطالالدنيا

فحفر،أهبتهخطرلكلوأخذوعدداً،عدةجيوشهاتفوقجيوشاًفجمع؟للقادسية

لقتالالحربيالمسرحوهيأالأرصادوارسلالجسور،واقام،الحصونواعلىالخنادق

لقيادةبنفسهيسيرأنوأراد؟وأنفةحميةفالتهب،بذلكالفاروقسمعوقد،مستأصل

عمريمكثبأنويشير،رأيهغيريرىعنهاللُهرضيعلياًالِإمامولكن،الجيوش

فلاالثهادةرزقفإذاللمخاطر؟معرضالقائدإنإذالأكفاء،منبغيرهولبعثبالمدينة

يصيبأندونالعلياالخطةولرسم،خلفهيختارورائهمنالمؤمنيناميريكونانبد

القائدَفاختار؟كنانتهونثرعليبرأيعمراقتنعوقد!..تضعضعأووهنالمسلمين

الحظوةضمنموفقاًاختياراًوكانالخالدبدورهليقوم"مقرنبن"النعمانالباسل

!..والنجاخ
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الفاروقمنامرهاتلقتكثيرةكتائباليهانضمتوقد"نهاوند(الىالنعمانسار

بناللهعبدمنهم،النضالفيالأولالطرازمنكماةبأبطاليزدانالجيشفكان،نفسه

بنوالقعقاعمقرنبنوسويد،مقرنبنونعيم،اليمانبنوحذيفةالخطاببنعمر

الىنصرمنبأصحابهويطيربالأمر،ويشير،الخططيرسمفوقهممنوأميرهمعمرو،

فافتتحها)السوسلمإلىودلفالهامالموقعذات"أريقأطريقهفياذمَحفقدنصر،

الطريق!فيالسارةمقدماتهابدأتمعركةفيالنهائيالفوزمنواثقوهو

علىحثوكلهااليهتترىوصاياهكانتفقد،النعمانعنالفاروقيسكتولم

:الفاروققالهمماوكان،يصنعأنيجبماإلىوتوجيهالصبر،إلىودعوةالجهاد،

إليكاللهأحمدفإنيعليكسلام:مقرنبنالنعمانالىالمؤمنينأميراللهعبدمن9

بمدينةلكمجمعواقدالأعاجممنجموعاًأنبلغنيفقدبعد:أماهو،الاالهلاالذي

ولاالمسلمينمنمعكبمنومعونتهونصرهاللُهبأمرفسرهذاكتابيأتاكفإذا!نهاوند!

منواحداًرجلًاوان،غيضةتدخلنهمولا،فتكفرهمحقهمتمنعهمولاوعراً،توطثهم

..أكبر.الله.،!.عليكوالسلامدينارألفمائةمناليأحبالمسلمين

أهذادينارإ!ألفمائةمنالمؤمنيناميرإلىاحبالمسلمينمنواحدرجل

العقيدةكفاحأنهام،المغرضينمنالخونةيقولكما؟والسلبالغنيمةينتظركفاح

وبهذاء؟!الوبيالشركومجاهلالوثنيةغياهبإلىالوضيئةبرسالتهاتتقدمالمؤمنة

يداًالأولعهدهمفيوكانواواحد،رجلقلبعلىالمسلمونتجمعالحبيبالتآخي

فليسمعالأولىنشأتهفيوتساندهالإسلاملتآزريعجبومن،سواهممنعلىواحدة

وافيةأخوةايوليعلم،المتماسكالاتحادلهذاالأصيلةالبواعثليدركعمر؟كلام

الميامين.الغرلأبنائهالإسلامشرعها

المدبر،العقلغناءتغنيلابلغتمابالغةفهي،القوةعلىالدفاعيقتصرولم

راتلقد،والحروبالمعاضلمنيجبههفيماحيلهالفكرفليعمل.اللماحوالذكاء

وتعوقالخيلفتوخز،الجادةتملأحادةمساميرالعدوإلىطريقهافيالمتقدمةالطلائع

الحصيفالعقلبرزوهنا!..يصنعونفيمايتئساورونقاثدهمإلىفرجعوا!..التقدم

وماوالتقهقر،بالتراجعالإسلاميالجيشيتظاهرأنعلىالرأيفأجمعوحيلتهبدهائه

بجمعويقومونتتبعهإلىمخدوعينفيضطرون،والوثوبالهجومغيربهالفرسعهد

إلىمتدافعينفينطلقونللغزاةالمهمةتتيسرذاكوإذ،الطريقمنوالمساميرالحسك
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العربيةالصوافنفصالت،الظافرةنتائجهاإلى(دتقويةحيلةوكانت!.العدر.لقاء

منتناسوهماالمجوسإلىأعادظهوراًاخاذاًالإسلاميةالبطولةوظهرت،عائقدون

!..مذعورينفانكفئواوالاندحار؟الفزع

فيالنعمانذكربهاعبقالتيتلك.!نهاوند.فيالحاسمةالمعركةودارت

أيامثلاثةالقتالاستمرفقد،التاريخسطورفيبهااسمهوقرنتالخلود،صحائف

الزاخرفمددهمالقتالواصلواإذامحققةهزيمةامامأنهمالفرسوأيقنمسَاليات،

ولا،الفخاخوينصبون،المقاتليتلمسونملحوندائبونوغُزاتهم،ويتفرقينقطع

تحتتسربواالسوداءبجحافلهالليلأقبلوحين،والانسحابللرويةوقتاًلهميدعون

لاالخنادقفيوانحجزوا،والصروحبالآطامفاحتموا،والقلاعالحصونإلىدياجيره

دونتحولأنيؤسفهمِالأبوابعلىوالمسلمون،سانحةيبتدرونأومكانأيريمون

فيمايتشاورونحربياَمجلساًقادتهمفعقد،شاهقةوحصون،ساحقةقلاعالقتال

واليك.العقولعنهتنفتقمامستشفأحقيقتهعلىالموقفالنعمانوبسط،يصنعون

فدعهمعلينا،المطاولةمناشدعليهمالتحصنإن:بنيبنعمرقالدار؟مماطرفاً

إ!منهمأتاكمنوقاتلتخرجهمولا،وطاولهمالأميرايها

عليهمواقتحموكاثرهم،الأميرايهاناهدهم:يكربمعدعمروبنوقال

أرى:-وعقلحيلةذا-وكانالأسديخويلدبنطليحةوقال..والحصونالجدران

،القتاللينشبوابالنبليرموهمثمبهمفيحدقوافرسانهامعهاخيلاًتبعثأنالأميرأيها

كتائبويخرجونالمجوسفيطمعقليلاًتقهقرواالمتحصنينبعضإليهمخرجفإذا

وتجريبسيوفناعليهمفنعطف،وتأفْبهم؟خروجهميتمحتىالتقهقريستمرثمكتائب

.والنجاحالفوزفنغنموتوفيقهاللهبعنايةالأقدار

فيهنرىماوهذا،طليحةأصابلقدالآراء:جميعناقشأنبعدالنعمانفقال

يختاركتيبةمعبالمناوشةيقومأنالتميميعمروبنالقعقاعأمرثموالسداد،الخير

طويلأفخطبالباسلالأميرونهض،لوقتهبالأمرفصدع،ثقتهذويمنأعضاءها

،مرزوقحيشهيدبينمنالحسنيينإحدىتنتظرونخيرينبينإنكم:وقال،جنوده

كبرتفإذاثلاثأ،مكبرفإنيفاستعدواامريقضيتف!ذايسير،وظفر،قريبفتحأو

سلاحه،عليهفليشدالثانيةكبرتوإذاتهيأ،قديكنلممنفليتهيأالأولىالتكبيرة

يديهرفعئم،معيفاحملوااللهشاءإنحاملف!نيالثالثةكبرتوإذا،للنهوضوليتهيأ
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إعزازعلىاليومشهيدأولالنعمانواجعل،عبادكوانصر،دينكأعزاللهم:وقال

بمهمتهالقعقاعقامأنبعدالعربيواجهونالفرسكادوما!..عبادكونصردينك

؟المشبوباللظىإلىواندفع،الئلاثتكبيراتهوكبررايتهالنعمانحملحتىالدقيقة

وتدمير!هولمنالمروعةالبراكينتتركمااعدائهفيويترك،والرعبالويلمعهيحمل

منعليهتجمعتكثيرةبرؤوساطاحأنبعدالدماءمندافقموجفيفرسهخاضوقد

الجوادخاض!..الباسلعزمهعنأويتزحزح،الثابتجنانهيفقدأندونصوبكل

فيصريعاًفهوى،بسيفهفبادرهالأعداءأحدانتهزهازلقةفزلقالحمراءلجتهفيمندفعاً

إلىبهاوتوجهتسقطانقبلالرايةفحملمنهمقربةعلىنعيماخوهوكان،مكانه

إلىالأسفيتطرقكيلا،استشهادهنبأيكتماانعلىتواصياوقد،اليمانبنحذيفة

اندحرحتىالشواظمحرقةالجحيممئبوبةالهائلةالمعركةواستمرت،النفوس

بسلاسلأنفسهمربطواقدالمجوسوكان،بسيوفهمالغزاةفتعقبهم؟المشركون

فييتساقطونوأخذوا،والرعبالفزعفأدركهمبالفرار،نفسهاحديحدثكيلاحديدية

مائةوحدهالخندقصرعىبلغحتىخلفهمنزملاءهمقيدكليجرالمشتعلالخندق

فتتبعه،المجوسقائدالفيرزان"9وهربالمعركةفيسقطواالذينغير..!ألف

مظلمةسحابةنسجقدالنعمانمصرعانلولاللمسلمينالنصروتمعمرو،بنالقعقاع

عليهالفاروقوتفجعبكاء،أمروالمدينةفارسفيالمسلمونفبكاه..العيونفوق

ونعىالمنبرإلىفصعدالحزنغلبهثمالنصر،أنباءويتلقىالغنائمِ،يستقبلوهو

الآفل،البدرعلىأسفاًبالبكاءالحاضرونفضج،وبطولتهرجولتهمؤبناَالحبيبالشهيد

..الذبيحوالنسر

وقمة،الجنةفيالشهداءروضةإلىولكن،الحياةمنالنعمانانتقلولقد

..التاريخسجلفيالخلود
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!ضبن!ا2
ناءَ!نريقهه

رئيسنجدفقدأحيانأ،الدهشةإلىيدعوتدخلأالتاريخكتابةفيالحظيتدخل

وتحلل،المواقففيهتفصلموفوراًنصيباًالكتاباهتماممنيأخذمملكةاميرأوقبيلة

وقد،النتائجواستخلاصالبواعثسردفيإفاضةدونماواقعةلهتتركولا،الحوادث

أندونوجدهأبيهعنالملكورثعادياًرجلاالمدويالذائعالتاريخهذاصاحبيكون

قددائماً؟المصادفةونسميه،نعلمهلالشيءولكنه،عاليةموهبةأو،خارقةبطولةتؤيده

نرىمنهالنقيضوعلىلامعاً،دوراناًالأحقابعلىاسمهوداروالخلود،الحظوةرزق

تتألقمجدأودينهلوطنهكسبقد؟المغامرةرائع،الموهبةفذالشجاعةعبقريبطلاً

،وسنواتسنواتالألسنةعلىحديثهفيترددالأغوار،إلىممتدةجذورهوتتعمق،بواهره

متطايرةنبذاًالامنصفكاتببدراستهيهتمفلاصداهعلىالطامسةذيولهاالأيامتجرثم

سرعننفسكوتسألتبيد،أنتوشكحتىوتتناثرتتنائرتزالوما،وهناكهنامتضائلة

إحياءفيالمصادفةأوالحظاثريؤكدماغيرشافيةإجابةتجدفلاالغريبالخموللهذا

المقنعالدليليمطلبمنبهايتمسكجذابةأسطورةوالحظ،الطامسداعادة،الدارس

فيعييه.

والدنيا،عبيدةوابووعمرووسعدخالدبلغمابجهادهبلغ،نافعبنعقبةهوهذا

يشبهخفوتفيالشفاهبهتنطقشاحبفاسمعقبةأما..ورفقائهبخالدتدويجميعها

المتيقظ،السمعتجدأنأعوزكالممتلىءصوتكبذكرهترفعأنحاولتفإذا،الهمس

حاجةفيالطيبةالقلةوهذه،بالتاريخبصرذاتقليلةقلةمنكانماإلاالحافز،والانتباه

ياوفيدورهأدىكيففتعرفالكبير،البطلهذاسبيللهاتوطىءتمهيديةمقدمةإلى

أمين.بإيجازذلكتوضحأنإلىمحتاجوانت،وبزغتألقميدان

،الشاممشارففىِمرةلأولالرومانيةالدولةعلىالإسلاميةالجيوشانتصرِتلقد

حينفي،يتوقعونلاحيثمنيفاجئهمالداهمبالخطروايقنواشديداًذعراَالرومفذعر
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الىالمسلمالجيشوتقدممصرالىفاتجهت،الظافرةللجيوشالمعنويةالروحارتفعت

العدالةلواءوانثر،وجبروتهمالرومانعسفمنفيهيتخبطكانممافأنقذهالنيلوادي

هذهفاصبحت،النيلواديعلىالإسلامنوروفاضمصر،فيالإسلاميالنظامبقام

الجديدالدينروحابناؤهاوتشرث،الحصينةمعاقلهإحدى)فريقيةشمالمنالتبعة

افريقيةالىالتطلعمنبُديكنولم،بلغتهوتحدثوا،قرآنهوحفظوابحبلهفاعتصموا

الحكيمالقائدهمةفاتجهت،الناشئةالإسلاميةالدولةإلىوحصونهابرجالهالتنضم

حاميةبهماوتركفافتتحهماوطرابلس،برقةإلىغرباًفسارإليها،العاصعمروبن

منوأخوهعاملهتوجهعنهاللهرضيعفانبنعثمانالمؤمنينأميرخلافةوفي،عربية

الفعشرينيبلغعربيجيشرأسعلىافريقيةإلىسرحأبيبناللهعبدالرضاع

فيللقائهموالرومالبربروخرجبرقةحاميةقائدنافعبنعقبةإليهانضموقد،مقاتل

ثبترهيبةمعاركودارت،مقاتلألفبمائةيقدربماالإسلامجيشعنيزيدكثيفجيش

وابلىاعداثهمعلىالدائرةفدارترهيباً،ئباتأوالغددالعَددضآلةبرغمالمسلمونلها

الميامين.وحماتهالإِسلامقادةمنوعُذ،نجمهفتألقحميداًبلاءالملاحمهذهفيعقبة

فضلاءادركواالذينالتابعينكراممنوهومقداماًشجاعاًنافعبنعقبةكان

وبسالة،حميةجوانحهامتلأتوقد،والإيمانوالشجاعةالورععنهمواخذواالصحابة

وسعد،وخالد،وعليبحمزةفأعجبوتضحيةفتوةمنالِإسلامابطالأبداهماوسحره

الغياهبتكتنفهابلادفياللهكلمةليعليالأبطالهؤلاءمقاميقومأننفسهعلىوآلى

.الظلامويلفها

شوقاًيتحرقوأخذسرحأبيابنجيشفيالبلاءاحسنوابلىبرقةإلىعقبةسار

،دارهفياستشهدقدكانعثمانالخليفةأنغير،حاسمةمعاركفيالأعداءلقاءإلى

الفتحطوفانووقف،بينهمفيماالداخليةالحروبفقامت،المسلمينبينالفتنةووقعت

إلىيتوقببرقةفهوالسجينكالأسدحاميتهفيوعقبة،الكلمةوتتحدالغقةتنجليريثما

الدماء.وتعجالسيوفتتصلحيثالنضالميدانفيالحرية

آلافبعشرةإليهوبعثالقيادةالخليفةولاهفقد،يبتغيهماتحققمعاويةعهدوفي

فيفتقدمهم؟روحهمنفيهمونفث،بجنودهالباسلالقائدفاندفع،الفتحليواصلمقاتل

المرير.ونضالهالنادرةبمهارتهالأسوةموضعواصبح؟موقعةكل

متضلعونقوموالروممعأ،والبربرالرومانأمامالمسلمبجيشهيقفعقبةوكان

فقدوجلاد،كفاحمعشروالبرابرة،الخطةويرسمونالحيلةيعملونالحرببفنون

الوحوشونازلواوالصخور،الآكامواختبرواالجبالفتسلقواالصحراء،شمسصهرتهم
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إيمانأنلولا؟وقوةحماسةبالعربالناسأشبهفهم،كثيفةوادغال،ملتويةارباضفي

أصحابالبرابرةانالىهذاالاستشهاد،لهمويحببالمهالكالىيدفعهمالمسلمين

غرباءوالمسلمونوآكامها،بقللهاولعتصمونودروبها،مخابئهايعلمونالصحراء

حديث.عنهايأتهأوقدمهتطاهالماماكنفيالغريبيجهلمايجهلوننازحون

بمايستهينعقبةولكن،ناحيةكلمنالإسلاميالجيشتكتنفالصعابكانت

استبسلفقدثمومن،وحيلتهوفكرهجهدهباذلأعليهايتغلبأنفعليهمنها،يعترضه

محاربوه،خافهحتىالأشاوسبأعدائهوينكلالمراحلويطويالبيد،يشقومضىوجالد

البصير،الحازمسيطرةعليهموسيطرجندهبهفوثق،كفاحهمطلعفيالنصرحلاوةوذاق

لمنبالغةعبرةليكونواالصارمبالجزاءالخونةفأخذ،شقاقمنيحدثمابالقوةوعالج

.القلوبفيالبغضاءويبطنونالوجوهفيالإخلاصيظهرون

السباعتسكنهاعظيمةأجمةالىعمدثم،والكفاحالنصرفأحرزبأبطالهعقبةتقدم

وأعمل؟أحراجهافأزالالمؤذيةوهوائهاالكاسرةوحوشهاالبربرويرهب،والأفاعي

مدينةفوقهاابتنىثم،النجاةتلتمسهائمةففرتحيواناتها،فيوالسيوفالرماح

رهبتهمفزادته،الظافرينالغزاةمنهاربةتفرالوحوشكتائبالبربروراى،القيروان

وهبوا،اللهلدينالكثيرونفأذعنيالسماءتؤِيدهللِإسلامحاسماًانتصاراًذلكوعدوا

وفي،للناسوبيتاً،للصلاةومسجدا،للِإمارةداراَفشيدوا،القيروانبناءفييساعدون

فيوترتل،بالأذانآفاقهاتتجاوب)فريقيةفيالمسلمينحاضرةأصبحتيسيرةفترة

.القرآنآياتجوانبها

انتصارهمنالركمعلىبعزلهيأتيالنبأولكن،وفتوحهزحفهالمغوارالقائدواصل

وضاعف،أمانيهوبينبينهحيل)ذوحسرةأسفاًالبطلفاكتأب،العظيمومجده،الساحق

يرىماعلىصبراًيطقفلم؟مكانتهلهيرعلمالمهاجر،أباالجديدالقائدأنشجونه

فيومكث،واستخفافتنقصمنلحقهمامعاويةفأبلغدمشقإلىوسار،ويسمع

قريب.عنيتحققأنيودبارقأملقلبهوفيالخلافةعاصمة

إلىناجحةسبيلَاَالملاينةفراى،والأمانالمسالمةسياسةينتهجالمهاجرأبوكان

رئيسهمواعتنق،جانبهأمنواحتىالبربرفصانع،النفوسوتآلف،القلوبتجمع

الغربقليلاًالىتقدمثم،واجتباهوشفعهالمهاجرأبوفجامله،الإسلام"لمزمبن"كسيلة

منبهايطيرمغامرقائدإلىتتطلعمشوقةالمسلمةوالجيوشمبيناً،فتحاًيحرزاندون

الظافرات.وفتوحهعقبةأمجادإليهاويعيدنصر،إلىنصر
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فتوحه،وميادين،كفاحهمسارحعنبناىانالأعزلللبطلالأقدارترضولم

ورجعرائعاً،استقبالًاجنودهفاستقبله،القيادةمنمكانهإلىيزيدوأعادهمعاويةفمات

ماينىولم،الحياةعينهفيوينير،الرغائبلهيفسحوالأملالفسيحمضمارهالىالبطل

جيشهفيمكبلأحملهثمالأغلالفيوأوثقهبصاعصاعألهفكالالمهاجر؟أبوبهفعله

تابلعقبةوليتوخذلاناً،لهفةقيدهفىِفيتحرق،الباسلةانتصاراتهبعينيهليرىالفاتح

المخطئين.عنوإعراضهبالعفوأخذهالدهرلهفيسجلبالحسنةالسيئة

خطأعلىالمهاجرابوكانفقد،الرجلانأتاهمافيهايناقث!منصفةوقفةمنبدولا

،قواهوآدصدرهأحرجبماعقبةيرهقفاندفع،المغرضةنوازعهإلىاستمعحينفادح

فخافوإقداماً،كفايةبهيوزنلاانهوعلم،جندهفيالبطلمكانهَلمسوقدبهوكأني

بهاتتهاصثم،يصمتونحينخواطرهمفيالجنوديقيمهااكيدةمقارنةمننفسهعلى

يحيقالانسانيالضعفزالوما،والتهجمالانتقاصمنبدفلا،يتحدثونحينالأفواه

فيأسرفحينمنهعقبةينجلمالذيالضعفهذادفعاً!لهتستطيعفلا،بالنفوس

كبير.مترفعبفاتحيجدرلا)سرافالنفسهالانتقام

واستخلفالجهاد؟منقطعهمافوصلالإمارةعقبةتسلمفقدشيءمنيكنومهما

الحصونويقتحم،الداميةالمعاركيخوصْبجنودهوتقدم،القيروانعلىقيسبنزهير

.والآكام

ورياحجبالمنالطبيعةوعوائقالأحث!اءويرمضالجلوديحرقالهجيرحرْوكان

والهضابالكثبانوراءمنيتجمعونوالأعداء،الطريقفيبأهوالهاتجثمومضايق

،بالخطوبيستهزىءالبطلولكن،محيقهولكلالبربرمعتتربصالمتنمرةوالوحوش

إلىيطيرثمالحشودمنبهاماويمزق)باكاية(علىفيهجم،محكمةخططاًللفتحويرسم

والتلالالهضابإلىجنودهاويفر،اقدامهتحتخاشعةمنكسرة))ربه(فتسقط()الزاب

مصالحاًقائدهاوشتقبله)طنجة(إلىفيندفعالنشوةعقبةوتأخذ،رهيبتلاحمبعد

!..وعصيانبمكابرةهملمنالفاجعةالكارثةوتحقق،الرعبأفزعهانبعدمسالماً

يرسلونعراةحفاةالضاريةكالوحوشبرابرة)السوس(بلادفيليرىالجيشويتقدم

قبلمنتسمعلمآذانفيالمنكرةالصرخاتويرسلونبالجلودويتسربلونالضفائر،

الجانبين،منالصرعىفيتساقطالمعاركوتدور؟الآدميينافواهفيالوحوشزمجرة

تحتبنفسهويرمييتقدمالقائدولكن؟وحدبصوبكلمنالبربريالطوفانويتلاحق

اللهويأذنيكبو،جوادأويسقطبشهيديحفلونلاورائهمنوجنوده،والنبالوالأسنةالظبا

الِإسلام،رايةوترفرفالواثبةالوحوشوتتفرقالمتراكبةالجموعفتخسر،لدينهبالنصر
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فيقذفاواذيهوتهدرامواجهتتلاطمالزاخرالمحيطيبلغحتىالأمامالىالبطلويندفع

و)عذار:بسالةفيليقولالسماءإلىيديهويرفع،صدرهيبلغحتىالماءإلىبجواده

الىلجزتمجازأوجدتولوالماء،هذافيللخيولمجازلاأناشهدكإنياللهم

الله!سبيلفيالغرب

الثاسعةالمهامةفيتوغللقد.!.الطموحالبطلهذاروحتملأعارمةقوة

ذاهووها،ذاكحينمسلمبذهنيخطرلممدىإلىالمجهولةوالمطارح،الأطراف

مسالمة،هينةوالأوبة،ذلولممهدةالطريقأناعتقدوقد،القيروانالىأدراجهيرجع

فالروأساهد،مؤرقحزنفيوكلاهما،بالفاتحينيتحرشونوالبرابرةالرومولكن

منكراخضوعاًخضعواقدوالبرابرة،الطريقعليهميأخذوعدو،فقدوهلملكيلتاعون

حين"عقبة!بهنكلثمالمهاجر،اباوشايعالإِسلاماعتنقوقد"لمزمبن"كسيلةلزعيمهم

تحقيرهفيوبالغ،شكدونكبيرخطأوهذا،عزةبعدقومهفيفاستذلهالقيادةإلىرجع

واندفع،المطاعالسيدوهوثائرتهفثارت!.القدور.وغسلالشياهسلخعلىأجبرهحتى

وتلك!..موقفهمثلفيكانممنجداًمتوقعوهذا،الإسلامونبذ،الرومانمحالفةإلى

تلافيه.الواجبمنكانكارثبلاءمدعاةونجعلهاأعقبة!علىنعدهائانية

امامأولًاالرومفوقفالظافر،للجيشأليمةمكيدةوالرومانالبربردبرلقداجل

بقيادةالخلفمنالبربريهاجمهأنيتوقعيكنولمجيشهببقاياإليهمأسرعولكنه،"عقبةإ

برماحهميحاصرونهفأعداؤهوالسندانالمطرقةبيننفسهوجدأنلبثفما!.)كسيلة!.

حميةفثارت،بالأكلالمكبلًايزاللاالعظيمالمهاجرابووكانمكانكلفيوخيولهم

فيفصرخ،يتساقطونولغتهودمهدينهأبناءيجدأنعليهوعز،نفسهفيالإسلام

عقبةواستجاب،الكريهمأزقهمفيقومهمعفيقفوثاقهليفكبعقبةواستنجد،الأغلال

حميةفيمعاًالصفوففتقدما،خصاممنبينهماماالبطلانونسي،عنهفخلىندائهالى

ويخلفشهيد،خلفشهيدأيتهاوونالجنودمنوالثقةويرعديبرقوالعدو،واستبسال

ضربأنبعدالنارحومةفيالمهاجرأبوفيستشهد،الظافرينللغزاةوعدهالمرةهذهالنصر

فيظفرعقبةويتبعه،النزواتعنالمترفعةوالرجولةالعاقلةللحميةالأعلىالمثل

.جاء.قداللهاجلولكن،وحيلتهبطولتهمنالمكنونبذلوقدبالاستشهاد

الوقفةفيعليهماسجلنافقد،البطلاناتاهمافيهانناقشثانيةوقفةمنبدولا

البياننستلهمالمرةهذهفيولكننا،الأليمالإنسانيالضعفإلىمعاًاستجابتهماالأولى

الإسلاميتذكراانالحيالإيمانبهماهتففقد،العملاقينهذينلنحيمئارعهأصفى

الطائشالموتلجبفيكلاهماواندفع،السالفاتأحقادهمافينسيا،المواقفاحلكفي
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باسلأبطلأاللهلقيالمأزقضاق)ذاحتىالأعداء،جثثمنركامفوقمصرعهيخط

.بالثوابوجههويتالق،بالطيبأدرانهتفوح

بل،وبابليونوالقادسيةوحمصاليرموكامجادإفريقيةفيبجهادهعقبةاعادلقد

وها،نضالمنبهقامبماعبيدةواباخالدأفاققدانهليرىالخفيفمحمودالأستاذ)ن

:قالمابعضهناننقلنحن

بأسهمالمسلمينلقاءقبلكانوا،والترفالغرورهذهمقوماًخالدحاربالقد

مبدأ،عنيذودونأوعقبدةعنيدافعونجموعهمساقواحينيكونوافلمشديد،بينهم

إلىأحبسبيلهافيالموتالصحراء،منمنبعثةعقيدةوجهفييقفونكانوابل

وقد،ويقتَلُونيقتئونعبيدةوأبيخالدرايةتحتالمسلمونوكان،الحياةمنأصحابها

وجهةووجهتهم،أميرهمكلمةكلمتهم،الجنةلهمنجاناللهمنوأموالهمأنفسهمباعوا

.انقسامولااحنولاتنابذولاتنازعفلافيهم!اللهرسولخليفة

وجعلتهم،المسلمينبينالكلمةفرقتوأحداثاحقادبعددورهجاءفقدعقبةاما

فيكانبعدماالجهادفيعقبةدورجاءالقواعد،منبنيانهمعلىتأتيوكادتشيعاً،

عرفأنبعددورهجاء،وصفينالجملأمرمنكانوبعدما،عثمانقتلمَنْالإسلام

فيأخرىطريقةالمسلمونعرفانوبعد،الأحزابمنوكيرهمالخوارقيالإسلامُ

خبلواوعناد،بأسأُوليالبربروكانوالبربر؟الروميحاربعقبةوكانوالأسلابالغنائم

فيها،بلادهمكطبيعةنفوسهمطبيعة.؟.الخضوعمايعرفونكانوافما،الحريةعلى

القوةفيلذلكفهمالبيد،وبساطةالبيدصرامةوفيها،الجبالووعورة،الجبالمناعة

أقدامتحتيطرحونهاولاالمناياتحتنفوسهميطرحونالمهاجمينكالمسلمين

،.الفاتحين

والتبجيل،بالمحمدةلجديرالموانعهذهمعالقليلينبجنودهينتصربطلأوان

الِإسلام.سبيلفيراضيةسهلةبنفسهجادحتىوجالدجاهدأنهويكفي
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بن/لُزبَيْردّصتَج!!

لمئناءالربيا

فيزاهيةنضرةمنينتظرهماعلىالطيةالتربةفيالصغيرالعوديدلكما

يترعرعحتى..والتنميةبالريالفارسيتعهدهثم،مستقبلهفيشهيةوثمرة،منظره

رويداالصغيرالناشىءينموكذلكوثمارهاوراقهالنسيممعوتتهادى،ساقهالأيامعلى

الألمعيةعنينبىءلسانفمهوفيوالذكاء،بالنجابةيومضبريقعينيهوفيرويداً

الصادقةالعزيمةعنتسفرصادقةمخايلافعالهوفي،الآخذةوالبديهة،المتيقظة

براعمهتكشفتالحاد؟الثبابالىالنضالصبااسلمهاذاحتىالصلبةوالإرادة

ئجربة،وعمقنظر،فراسةمنالرجالمعادنعنهتنكشفمااحسنعنالمكنونة

فيضوؤهيتكاملهلالأطفولتهفيالزبيربنعبداللهكانوهكذانفس،وهمامة

تطلعتالدؤوبسيرهافيالأيامبهعبرتإذاحتىقوةفيشعاعهويمتد،سطوع

اعلىفيعزهمنويسطع،منالأرقىفيأوجهمنيتخلى،متوجبدرإلىمنهالعيون

سماء!.

كانتواذا،والإبداعالدهةمثارطفولتهفيالعجيبةبوادرهكانتلقدأجل

،وافتنانذكاءةمنإليهترمزبماالفراسةذويتروعالصغيرالطفلمنالسريعةاللمحة

لما،ذويهنفوسفيمعتادةمألوفةترىكانتاللىعبدبداءةمنممتازةرائعةكلفإن

تربىفقدعجبولا،الفاتنةفرائدهمندونهموتقاطر،النافذةبدائعهمنعليهمتوالى

التربيةمنعهدهفيعرفماباسمىالنطاقينذاتامهوتعهدته،كريمةصالحةبيئةفي

)يمانه،صلابةفيالطاهرللمؤمنعاليأمثالأبكرأبيالعظيمجدهفيوراى،والتقويم

واخلاصبربهالواثقضجاعةالزبيروالدهفيشاهدكما،قلبهوصفاءيقينهوصدق

فقدالمطلبعبدبنتصفيةجدتهاما،عقيدتهعنالمقاتلوفدائية،بدينهالمعتز

المدرجهذاالطفلدرجواذا،المدخرةالأعلاقوأنفس،الطيبةالعناصراكرمجمعت

العواطف،كبتفيعارمةمنافسةالرجالنافستالتيتلك،الرؤومالأمهذهحجرفي
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الناسبهيمتدحمااسمىالكفءوزوجها،الطيبأبيهاعنورثتكماالنوازعوقهر

فيالمدرجهذاالطفلدرجاذا:اقول..التضحيةوبلاء،الصفحةنقاءمنأتوالهمفي

،للعظاماستشرافمنالقويمةتربيتهبهتتميزعماتسلفلاالأصيلةالبيئةهذهكنف

بتعاليمهالإسلاميةال!ثمبيبةيغذيذلكوراءمنيئًاللهورسول،التحليقإلىوتطلع

،النفوساعماقإلىتصل،باهرةمتألقةأضواءعلىالموصدةالنوافذويفتحالطاهرة

يشغلرفيعأنموذجأالمسلمالثبابمنوتنشىءالشكوكوتجلو،الغياهبفتكتسح

الأملذويالمتوثبينالشبابهؤلاءأحداللهوعبد،بفتوحهالدنياويبهر،بمجدهالناس

البعيد.والمطمحالنازح

الصبرمنيفللابسلاحالوثنيةالإسلامجالدلدنالصغيرالأملودترعرع

يغدوالزبيروالدهالمبكرةسنهفيليرىالناشىءالطفلفهب،والِإيمانوالشجاعة

أحاديثالغضمسمعهعلىوتوالت،جوادهراكباً،سيفهمتقلداً،الحربإلىويروح

يقذفأنوتمنى،والكفاحبالفروسيةفأولعوخيبر،والأحزابواحد،بدرفيالوقائع

مأملهللصغيريتيحأنالواقععجزوإذ،والأرماحالسيوفمنلجبطوفانفيبروحه

إلىالملتهبحنينهتطفىءبالمدينةاخرىساحةبنفسهلينشىءفإنهالحربساحةفي

كتيبةتنقضثم،يتقابلانعسكرينفيالغلمانمنلداتهيجمعفأخذ،الصيالميادين

الدقيقالتمثيلإلى-العمليتمرينهمفي-لتدفعهمالعارمةالحماسةوإن،كتيبةعلى

،القناةوتصلبالعود،يشتدحينجياشةناضجةالبطولةلتكون،العاصفالمسرحفي

يناقشالناعمعهدهفيفكانواقتداراً،ثباتاًأورثهقدبالبسالةهيامهانعلى

!أ.أبيهابن"إنه:عنهقالحتىوشماجلهياللُهرسول

إلىوتغلغل،جوارحهعليهملكمبلغاً!اللهلرسولالغلامحببلغوقد

وأعطى،ليلةذاتاحتجمقد!تَىِمحمداًأنذلكومن،أعماقهفيالدفينةالمسارب

إلىورجع،آخرهعنشربهاللهعبدبهذهبفلما،ليهرقهالشريفدمهالصغيرالناشىء

فقال!!الناسعلىيخفىمكانفيالطاهردمكجعلتلقد:يقول!الكريمالرسول

الغلامبعروقوكأني،نعم:فقالشربتهلعلك:-سمعماإلىفطنوقد-!اللهرسول

محمد،دممنقطراتالنابضةبدمائهااختلطتحينالبهجةنشوةبهاسرتوقد

ذاتهفيالعملوهذاوتزكيهتطهرهروحيةقوةكيانهإلىأضافانهالزبيرابنفاعتقد

رائعبرهانع!؟اللُهبرسولتعلقهمفيالمسلمونبهاشتهرممامثلهكثيرإلىمضافاً
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منهيتخذواانأمكنهمالخالصالحبوبهذاالنادر،والإيمان،الخارقالحبعلى

ونعيمالدنيا،فيالعيشسعادةفرزقواحسنةقدوة،آفاقهوعلو،اهدافهسموعلى

عمربنمرفقدالصغير؟!الناشىءلهذاكانتشجاعةأفي..الآخرةفيالفردوس

حينبدداًفتفرفوا،ويتحدثونيلعبونأطفالوبهاالمدينةبشوارعيومذاتالخطاب

عمر:لهفقال!..يريملامكانهفياللهعبدوبقي،المربكةالهيبةصاحبعليهمطلع

؟..فأخافكمذنباًاكنلم:المشهورةقولتهفقال؟غلامياإخوانكمعتذهبلملمَ

المؤمنين.أميريالكفاوسعهضيقاًالطريقيكنولم

الجبابرةاعناقدونهتتطامنمربأفيوالجلالةالمهابةمنالفاروقكانلاذا

ناولكالألاق،مستقبلهشواهدلأحد؟مواجهتهفياللهعبدبسالةفإن؟المتمردين

بيانهولعل،المنطقوسدادالإجابةحكمةبهاتتضححكيمةفصاحةبسالتهالىتضيف

الناشزةالنفوسقادفماوالنفاذ،السيطرةإلىبعد-فيما-السبللهمهدقدالرفيع

..مرموقبطللسانعلىيتدفقالساحركالمنطق

الزبيرأباهيرىأناستطاعوماالحربإلىالناشىءالصبينوازعهاجتلقد

الشجاعةيمثل،المدينةفيقابعوهوالإسلاميةالفتوحفيالوثنيةقتالإلىويروحيغدو

العمليةالحروبيلجأنعلىفصمم،والخيالالأحلامإلىتجنحمسرحيةأدوارفي

والدهرضيحتىوحاوروجالدوصابرالفتىوناقش،الشبابومقتبلالعمر،طراوةفي

الغض،نجلهعلىخائفاًالشفيقالوالدوكان،اليرموكيومالرومقتالإلىيصحبهبأن

وانطلقباترأ،سيفأاعطاهوقد!.واحد.جوادعلىمعه)ردافهمنمناصاًيجدلمثم

بالصغيرتطيرأندون،الأهوالمععاصفةرحلةفيالرقابيقظانبفارسيهالجواد

لهعجبأخاذاًساحرأمنظرأوكان!..اضطرابمنخفقةاوخوفمنرعئمةالناشىء

منفيا!الصغير.بالبطلالكبيرالوالديهنئونالظافرةالموقعةبعدوأقبلوا،المسلمون

اليرموكمشهدقبل..بسيفينعدتهمنويتحصن!.بفارسينينطلقواحدأجواداًرأى

حميد.وبلاءمؤزرنصرمنأعقبهوما

وصرامة،الرجولةعزيمةوتمنحهوثباتاً،قوةتزيدهاللهعبدعلىالأياممرت

عفانبنعثمانالمؤمنينأميرواصطفاه،الكماةالأبطالطليعةفيعدحتىالبطولة

الشاقةغزواتهفيسعدبناللُهعبدفيسعفإفريقيةالىالناهضالمددرأسعلىليكون

عزيمتهيحملجيشهمعالزبيرابنوسار!.النائيةوالمطارحالأطرافالشاسعةبالمهامه
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وصلحتى،تلبثأوراحةالىالمسيرفيركنماواللُهلاالجريء،و)يمانه،الماضية

الفكر،يديروهوالأولاليومومضىسعد،بناللهعبدلواءالىوانضم،ميدانهإلى

اعداءهيقاتلفهو،موقفهمثلفيمغنيةحربهفيسعدابنخطةيجدفلمالرأيويجيل

كلمديدةفرصةلعدوهفيهىءالتالياليوميحينحتىبجنودهيرجعثمالنهار،صدر

،النفوسلهتخرقمدىالىبالنصريبطىءماوهذا!.والتأهب.للاستعداد.يوم

عدوهيقاتلفريق،فريقينالىالجيشبتقسيموأشار،قائدهخطةالوافدالابفأنكر

وفريق،السريعوالتأهب،البالغالحذرذاتالمتيقظةالراحةالىيجنحثمالنهارصدر

أخذوقد!..جمعهويبدد،عضدهويفل،قوتهفينهكالظهيرةفيالعدويتعقبثان

هجوماًافزعهالعدوعلىهجمثم،الثاننالفريقاللُهعبدوتزعم،صاحبهبرايالقائد

الجيشقائد،جرجير،كانولقدقصير،مدىفيالنصرللمسلمينوضمن،وشرده

وكان!..وحرسهحاشيتهمنمرهبةوشكيمة،وسيوفهدروعهمنسابغةقوةفيالمنهزم

ورأى،غريمهإلىهمهعبداللُهفوجهالرنينعالية،الدويصارخةزأراتبالميدانله

مبيداً،تزلزلاًالمناوىءالكيانلهايتزلزلوهزيمة،اجنادهنفوسفيخوراًمصرعهفي

الميسرةبينالقلبإلىوعمد،كتيبتهكماةواختار،قوتهأطرافجمعفقدثمومن

حتىالجارفإعصارهيهدالم،رهيبجنونيسجالفيالموتفصاول،والميمنة

وغنموامدوياً،تكبيراًالمسلمونفكبراللهعبدذبابةمنبضربة،جرجيرأرأسسقط

ومن.!.متينأساسعلىالواقعمنترتكزمبالغةالكاتبونفيهايبالغطائلةغنائم

الزبير،ابنعلىالعامةالجيشقيادةعرضقدسعدبناللهعبدانالمدهشالرائع

،الحازمالرفضإلىيدفعهلمهمتهالإخلاصولكنالظافر،)فريقيةوالييصبحوبذلك

الخليفةليضعه!..الحربيةمهمتهادىانبعدالمدينةإلىبكتيبتهيرجعانلنفسهموئراً

يشاء..إ!حيث

تمدقوةيرسللماللهعبدأرسلإذفهو،التوفيقكلموفقأعثماناختياركانلقد

مبلغهالنصربلغماالمتقطعالصيالعلىالأمراقتصرفلو.!.وحدهبالسلاحالقوة

والحيلة،المدروسةبالخطةيفعلواثبأناهضاًفكراًالقوةمعبعثولكنهالأخاذ،

اختصاراًالزمنواختصرت،المتدافقةوالرماحالمنهمرةالسيوفتفعلهلاماالمحبوكة

المدبر،للعقللثهفيا،مضاعفةأضعافاًالغنيمةويضاعفوثيراً،مهادأللراحةيفسح

!!الحصيفوالنظر

ليخبرهبالمدينةعثمانإلىالزبيرابنوطار،مكانكلفيالنصربشائردقت
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إلىالمؤمنيناميراشمعوقد،صنعوماشاهدماسمعهعلىويعيدالمؤزر،بالظفر

الفتىبلاغةوأخذت،نتيخهوباهر،اختيارهبحسنتيهاًاعطافهفترنحتالابقائده

فيغرد،بنفسهالزبيرابنيقومأنفأحب،المعجبالخليفةنفسمنمأخذهاالشاب

،الصدىعميقةخطبةفيالنصرنغماتويردد،المدينةمنبرعلىالمؤلرةبفصاحته

فتلجلج،الناسبينالذروةفيمقامهالباسلالفتىتهئبربماااولكن،الإيقاععذبة

فيهجسهاجسذلك01.الفيضانعنالمتدفقلسانهوانعقد،شفتيهعلىالحديث

غزاتكعنالناسمعالمسجدفيتتكلمجعلتكلوأرايت:فتاهفسأل،عثماننفس

ذإ،المنطقمنوحجةالواقعمنبدليلمؤيداًالردفجاءه.؟تجيد.أكنت،الميمونة

فيفعلهالمقنعالردوفعلا.لهممنيلكأهيبأناالمؤمنينأميريا:اللهعبديقول

الكلامفقدممحجل،أغريومفيالناسيخطبأنالزبيرلابنفأذنالخليفةنفس

:فقالموضوعهإلىعمدثم،والتاريخالأدبكتبتحفظهالبلاغةمنرائعبنموذج

حفظحافظوالمعفكنا،علمتمالذيللوجهخرجناإنا،اللهرحمكمالناس"أيها

فنزلنا،إفريقيةإلىانتهيناحتىربنامنحالةاحسنعلىنزلفلم،المؤمنينأميروصية

نُجِئمأياماًفأقمنا،السلاحوقعقعةالإبلورغاءالخيلصهيليسمعونحيثمنها

وسألناهم،منهفابعدوا،فيهوالدخولالإسلامإلىدعوناهمثمسلاحنا،ونصلحكُراعَنا

تختلفليلةعشرةثلاثعليهمفأقمناأبعد،هذهفكانت،الصلحأوصغارعنالجزية

وصبر،ذلكيومناالقتالاشدوقاتلناهمعدوناإلىنهضنامنهميئسنافلما،إليهمرسلنا

المسلمين،منرجالاًاللهواستشهد،كثيرونقتلىوبينهمبيننافكانت،الفريقانفيه

خمورهمفيالصثركونوبات،النحلكدويبالقرآندوفيوللمسلمينوباتوا،فبتنا

علىبعضنافزحف،بالأمسعليهاكناالتيمصافناأخذناأصبحنافلما،وملاعبهم

غنائمواصبناالنهار،آخرمنففتحناه،نصرهعليناوانزل،صبرهعلينااللهغفأفرٍبعض

ولدهفعانقالزبيروقام،بالابتهاجالمسلمونفضجٍ.سكتثمواسعاً"،وفيئاكثيرة

زماميمتلكبليغاًخطيباًيعرفهذاهووهابطلا-،فارسأذلكقبلعرفهفقد-وقبله

الأعداء،أعذرفقدحقاً،موفقأاللهعبدكانوقد،الكلامأفانينفيويتصرف،القول

السابغ،إيمانهمفيجنوداللهصوركما،الجزيةأوالِإسلامعليهمعرضإذ

فيالهائلالسرعنويرشد،والإعجابالتقديرالىيدفعتصويرأبالقرآنواعتصامهم

!.الميادينمختلففيالإسلاميةالجيوشأحرزتهالذيالعظيمالانتصارهذا

ووقفعنهاللهرضيعثمانعلىالثائرةفثارتسيرها،فيالحوادثأسرعت
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معهوكان،المظلومالشهيدعرينعنويذود،الجموعيدافع؟الثائرينأماماللهعبد

تركوافما،وعدهاللهصدقواممنوفريق،الجنةأهلشبابسيداوالحسينالحسن

،يشتهونلابماالدائرةوكرتالزبير،وابنالحسنأصيبوتدبذلوهإلاجهداً

المغرضونفاندفعالهوجاء،الفتنةوقامت،الرحيمبارئهاإلىالشهيدروحفصعدت

قادوامنطليعةفياللهعبدوكان.يقترفهلمذنبأعليالإماممنينقمونوالغافلون

نستلهمهواقعاًتاريخأنكتبهناونحن.عليعلىالجموعفالبوا،الجمليومالمعركة

منفيهتورطقدماعليهنسجلأنمناللهبعبدالإعجابيمنعناولن،والعظةالعبرة

حصافتهفيومثله.عنهاللهرضيالعادلالإمامعلىالجموعألبحين،ظالمخطأ

دينه،فيالحسنأبيوبلاء،قومهفيالإماممكانيجهللاالعميقةوخبرتهالنافذة

وعلمهالمتينبدينهوهووخيبر،والأحزاببدرٍفيالمشرقةالوقائعفتىعليكانفقد

،الأطماععليهتكالبتحائرأمدفيبالخلافةالناسأحقالنادرةوشجاعتهالغزير

أبلجالحقوصاحب،البعيدةوآمالها،الدفينةرغائبهاعنتعلنالأهواءوتدافعت

المخطئةمناهضتهالىاللهعبداندفعف!ذا،عوارفهتجحدولا،مكانهيجهللامثتهر،

فيهاتتغلبفتراتتعدملاالإنسانيةوالنفسفيهللاسلامخيرلااندفاعاًاندفعفقد

هذاموقفهعلىالزبيرابننلوماذونحن،العيونعنلحظاتاليقينفتحجبالوساوس

الأنبياءمناللهاصطفاهممنلغيريتحلممنالالمطلقالكمالأننقررانما

محامدهم،فيالأسوةمناطالأمروساسةالرايقادةمنالعظماءوان،والمرسلين

ف!ننا،المدىوسموقالهمةبعدفيبهمنقتديكنافإذا،تخلفهمفيالعبرةومجال

أدركإذاسيماولا،جموحمناليهاندفعوافيمانتورطأنفنتحاشىبأخطائهمنعتبر

عليهيأخذهأنقبلبشططهيعترففهو،والتثريبباللومنفسهالىفرجع،خطأهالعظيم

!..المنصفون

علي،مقاتلةمناولاًيدهنفضقداللهعبدوالدالعوامبنالزبيرأنوالعجيب

شهدت)ما:اللُهرحمهالزبيريقول.فيههوادةلادفعأالقتالإلىدفعهالثائرنجلهولكن

لافإنه،الموطنهذاغير،وبصيرةموقففيهوليالاالإسلامفيولاالشركفيموقفاً

ويطلبنيابنييغلبنيإ!مغلوبمغلوب:فقالموقفهعنرجلوسألهفيه(ليراي

الإمامأدركوقد،الحزينةعبارتهفيالندموبالغالأسفلاذعتلمسوأنت!ذنبي

أدركهحتى-البيتاهلمنا-رجلاًالزبيرزال)ما:فقالالوالدموقفوجههاللُهكرم
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هاشم،بنالمطلبعبدبنتصفيةفامهالبيتاهلمنوالزبيرعنا"!فلفتهاللهعبدابنه

إ!قريبقريبعليمنفهو

فاعتزلالنافرشرودهاللهعبدوأدرك،الثورةانتهتفقدشيءمنيكنومهما

فييخرجوجعلمستغفرأ،ويتعبديصليبيتهولزم،طويلةحقبةالسياسيةالخلافات

مشهوراًذائعاًصلاتهفيخشوعهوكانوالجهاد،المثوبةعلىحرصاًالغازيةالكتائب

اللهعبدظل!.الزبير.ابنمنصلاةأحسنمصليأرأيتمادينار:بنعمروقالحتى

التئابمبعدعاصفةيثيرلاكيابوابهايلجلافكانعليمصرعبعدالسياسةعنبمناى

ظهوراًاخاذاالمسرحعلىظهرولكنهواحد،خليفةعلىالمسلمينواجماع،الشمل

أنبدلاالإِسلامفياولىسابقةوتلكيزيد،لبيعةيمهدالداهيةالخليفةرأىحين

ابنأنمعاويةعرفوقد،يريمونولابالحقيتمسكونقومفيالغيورالمعارضتجد

والتذليل،التدبيرفينفسهفأجهدطريقهفيعقبةسيكونونرفاتهمنورهطاًالزبير

!..الصعابتكتنفهوَعْرٍطريقفيوسار

يهددخطرللأبناءإهداءهاأنويعلم،العزيزةحرمتهاللخلافةيرىاللهعبدكان

الدهاء،فيهاينفعلامجابهةالخليفةيجابهاننفسهعلىفآلى،الإسلاممبادىء

كانوليدهاستخلافإلىمعاويةاتجاهأننذكرانوحدهللحقالانصافويقتضينا

يعترفلامحمدفدين،الرفيعةالِإسلامومُئلالمغرضالواقعبينباعدتنائيةخطوة

تريد،الذيحاكمهااختيارفيالصريححقهاالرعيةيعطيبل،الوراثيةبالكسروية

كانالرجلبأنأكيداًجزماًيجزموخصومهمعاويةبينرحاهدارتالذيالنقاشولكن

منافوعبدقريشعنمعارضيهمعوحديثه،الذاتيةبعواطفهمتأثراًالجريئةخطواتهفي

أغوارإلىالعميقةبجذورهاتمتدزالتماالقبليةالعصبيةأنيؤكد؟وتميموعدي

فيالأعناقبعضلتشرئببلليتعارفواوقبائلشعوباًالناسيجعللماللهوكان؟نفسه

ولم،الصريحالرجلمنطقبذلكيصيحكما،أخرىقبيلةفيالرؤوسوتتطامن،قبيلة

الماجورينبعضاصطنعبل،لنجلهالبيعةبضرورةأولًابنفسهيجاهرأنالخليفةثا

الأمرلاوالتنفيذالموافقةمنهتكونحتىالناسمنملأفياليهالرغبةبهذهليتقدموا

العيونوتجلي،ستائرهفتتهلهلالحوادثمهبفييضطربالباطلولكن،والِإيجاب

الخلافةقصرفييحاكماتستنكرالحيةالضمائرهبتفقد!..وضوحفيالحقيقةسنا

زمجرتغابةأشجعالمخلصينوعبادلتهاالغُيُربأفذاذهاالمدينةوكانتتآمرمن
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الحيلةالىوفزعمجلجلاً،أذنيهفيالزئيرفَدَوى؟معاويةوجهفيالصاخببالإعصار

ثم،النفوسفيالمشتعلالجمربمائهيطفىءماالمتربصالهدوءمنفاظهر،كدابه

وابنالزبير،وابنعمر،وابن،عباس)ابنالأربعةالعبادلةفجمعيثربإلىتقدم

تمهيداًالمجحفةلرغبتهيمهدأخذثمالأنظار،وقبلة،الأفئدةمهوىيومئذوهمجعفح

:فقالالجامحةالنفوسمنسيطامنأنهيظن

أدعىأنوأوشكت،اجليوتسرب،عظميووهن،سنيكبرتفقدبعد)أما

خيارهاوأبناءوخيارهاقريشعبادلةوأنتميزيد،عليكمأستخلفأنرايتوقد،فاجيب

فيهما،رأيحسنعلىأبيهما،أولادأنهماإلاوحسناًحسيناًأحضرأنيمنعنيولم

وابتسامتهالمتكسربقولهانهيظنالخليفةوكانأ.اللهيرحمكمخيراًعليئفرُدوا

تقدم)ذاالرقيقةالمجاملةمنشيءعلىمخاطبيهسيحملالخادعووعده،الهادئة

منفكاكلاسيطرةنوازعهعلىيسيطرملحبمأربفيفوز،لسامعيهالمصطنعبالإطراء

منبتلابيبهويأخذ،فمكلمنأذنهفييرعدالمعارضةصوتولكنالقاهر،سلطانها

فانخذل،ومناكرةحجاجاًواعلاهمواستنكاراً،حرداًرفقائهأشداللهوعبد،ناحيةكل

علىفسكت،بتدبيرهتعصفانتوشكقوةإزاءانهوايقنجارحاًانخذالًادونهمعاوية

!.ليدبر.وارتحلغيظ

الزبيرابنتأثيريومكلفييبلغونهالمدينةعلىووُلاتهدمشقإلىالخليفةرجع

لهافتستجيبالملأعلىالصراحبيقينهاالغاضبةالأفواهتزارأنفأفزعه،الناسعلى

كفهمنالزماملانفلتالمتحلماغضائهفياستمرولئن،واذعانثباتفيالقلوب

معارضهامهاجمةمنبدولا،المدينةإلىئانيةكرةمنبدفلاوإذن،انفلاتأسرع

ذوياقل-الخليفةمنطقفيفهو-قناتهوتلينغربهتكفمهاجمةالزبيرابنالأول

الجهير،صوتهبهينقطعتقهقراًفسيتقهقرالناحيةهذهمنطعنواذاحسبأ،بهاالمكانة

الحسينومعهمالإسلامعبادلةوجمع،المدينةإلىثانيةفارتحلاراد،ماللرجلوكان

اما،منافعبدعرانينفيتقعانإإياك:يعيرهوقالمعبرةنظرةالزبيرابنالىنظرثم

بكلتهوينثمبأمواجهالتغطينكشمسعبدوبنيهاشمبنيبحورفيدفعتلئنوالله

معاويةذلكقال(.غمرتكإذاوالأمواج،دفعتكإذاالبحورفيبقاؤكماأجاجها،في

الاعتراضلهيجيزلابمكانالزبيرابنانالناسوليشعرإ،ناحيةمنالحسينليرضي

ملأعلىفيصيح،المفحمالردإلىاللهعبدتدفعالغاضبةالحميةولكن!..واللجاج
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وان!..سفيانابواباهوان،اللهرسولحواريابياناتعلمونبالثه)أسألكم:الناسمن

ببدرالمثدوخوجدهالصديقوجديالأكباد،آكلةهندوامهبكر،أبيبنتأسماءأمي

وخالتي،الحطبحمالةجميلأموعمتهالخطر،ذاتخديجةوعمتيالكفر!وراس

".معاويةوهو،اثهعبدوأنا،المؤمنينأمعائثة

وهوبهاحرىوكان،التقريعمنباباًنفسهعلىالخليفةفتحلقدهذا؟رداي

بالأحسابالفخركانمتىثموالتنديدالمجابهةمزالقيتجنبأنالحصيفالأديب

الناسليجعلمحمدكَأجاءوقد،معارضيهوجوهفيالإسلامخليفةيشهرهسلاحأ

نهضالذيالأشمالصرحلأساسالعادلةالمساواةإن.!.المشطكأسنانسواسية

وقد،المتنازعةجاهليتهاإلىالمنكرةبالعصبيةالمؤمنيناميريعودفكيفببنائه!محمد

يفيءانيشألمالصريحالحقأسكتهوقدانهعلى،فيههوادةلااجتثاثاًالإسلاماجتثها

إلىالشوطفيجرىبل،فيهللإِسلامخيرلاأمراًفيترك،المنصفةالشورىمنطقإلى

علمتم"لقد:البالغودهائهالهادىءسمتهفيوقالثالثةمرةبالعبادلةفاجتمع،غايته

و)نما،عمكموابناخوكمهـلزيدارحامكم،وصلتي،عليكموتعطفيلكم،نظري

ويتركهم،للخلافةيقدمه!اجلإ،وتنهونتأمرونوأنتمالخلافةباسمأقدمهانأردت

دينه،بفضائلالِإسلامخليفةيامرلمواذا،ميزانفيذلكأيستقيم!..وينهونيامرون

يغرأنمعاويةيحاول،براقةآمالإنها!منصبهفيبقاؤهفما،رعيتهمنكراتعنوينهى

حينهباءتبددتولكنها،مساربهدقائقويبصرونسريرتهخوافييدركونقوماًبها

بينالمؤمنينأميرياأنخيرك:فيقول،يقينوقوةمنطقصلابةفيليردالزبيرابناندفع

صنعهمافينافاصنعشئتإناختيار،وفيها،رغبةفلكاخذتأيهاثلاثإحدى

لأنفسهِم،الناسيختارحتىالأمرهذالْدع،يستخلفولماللهقبضه-!رِو،اللُهرسول

الأدنيْنورهطهولدهمنوتركبعيد،رجلإلىعهدبكر:ابوصنعمافاصنعشئتو)ن

مننفرستةإلىصئرهاعمر:صنعمافاصنعشئتوإناراد،لوأهلاًلهاكانمن

لهالكانوليهالومنوفيهم،بيتهوأهلولدهوترك،منهمرجلأيختارونقريش

نحن:فقالوا؟عندكمما:للآخرينفقاللا،:قالهذا؟غيرهل:معاويةفقال.أهلأ"

إ.الزبيرإابنقالماعلى

وقد،وتباريحهشجونهوتحمل،مرارتهمعاويةكابدالذيالجدلمنطرفهذا

فيهصدقتوكيفالزبير،ابنشجاعةمدىالقارىءليعلمنذكرهأنعلىحرصنا
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الخارقةبسالتهفاقماالجدلمضمارفيالأدبيةالشجاعةمنفابدى،والظنونالمخايل

الضمائر،واشترى،الأموالفبذل،رايهعلىالخليفة!مموقد،القتالساحاتفي

لاطردفعلتهعلىالرجليقدملمفلو،آسفيننذكرهاالإسلامفيجارحةسابقةوكانت

تعلن؟رضيئةسافرةمحمدتعاليمولظلت،الأعلىمثلهإلىسابقاًالإسلاميالحكم

الفتنةليزيدإلاالحكميلِلميزيدانعلى،المساواةواصالة،الشورىقداسةللناس

الىالمسلمونوانصرف،السياشةالأحزابكثرتفقداندلاعأ،واللهيباشتعالاً،

ممالكمنالعربيةالجزيرةحولفيماالوثنيةيجالدونكانواأنبعد،أنفسهمقتال

وأعداؤهمبينهمالعرببأسوقع)ذ،مسيلكلالعزيزةالدماءوسالتو)مارات،

منقلةفيالحسينفصرعالقاصمةالنكبةحلتحتى.!.مثصتفينشامتينيرمقونهم

البطلعلىناحيةكلفيالمسلمونوجزع،طاهرةبنفوسالسيوفوتحرشت،جنده

المصرع!دىيزالولاالفاجعةالصرخاتودوت،المهولةالفآتمفقامتالشهيد،

منالزاخربالدمعويفيض،حسرةالقلوبيملأ-الأجيالتناسلعلى-الرهيب

!..السماءوانتمَام،اللهخزيذلكوراءومن،الشحيحةالمحاجر

يزيد،معارضةالزبيربنعبداللهفتزعمعنه،اللُهرضيالحسينواستشهد

أضرمتقدالصريعالثهيدعلىالمحرقةاللوعةإنإذكبيراًتأليداًدعوتهوصادفت

الأعنة،الزبيرابنالىوجذبت،الأموفيعلىوالسخطالكراهيةبنارالإسلاميالشعور

بينالمسلمونوازنوقد،تأييدهالىالِإسلاميةالدولةاصقاعاكثرفيالقلوبفاتجهت

والإيمانوالمواقفالمواهبفيالرجلينبينشاسعأالبونفرأوا،وعبداللهيزيد

عنهايدفعمنعشاًظلًاالمحروقةالنفوسفيهووجدت،العروقاللهعبدبحبفنبضت

أهلبايعهفقطأشهرستةخلالوفي،والاطمئنانالعدالةببردويوقظهاالجور،سموم

الخطرإنبل،وفلسطين،وحمص،وخراسان،اليمنمنكبيروقسمومصر،الحجاز

فماذا!..فاهيفغروالحرجتتسعالهاويةفإذايزيدونظر،الشامابوابإلىتدفققد

فلم،(مرهواصحاب،رأيهذوياسثارلقد!..معاويةووارثدمشقحاكميصنع

ثم،والخيولوالرماحالأسنةوأعدوا،الُأهْبةَفأخذواوالجلاء،المقاومةمنبُداًيجدوا

حرمفتحول،المريعقبةبنمسلمبقيادةالمدينةإلىالشامجحافلسارت

محارمالغزاةواستباح،والأهوالبالحمميرمىملتهبشواظإلىيك!ن!اللهرسول

العامر،أمحلتأيامثلاثةمدىفيوالاعتداءوالسلبالقتلفأكثروا،المدينة

وتابع،الحرةبموقعةالتاريخفيالموقعةهذهوعُرفتواليابسالأخضرواكتسحت
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بينالقتالودارالزبير،ابنقواتإليهفزحفتمكة،إلىِسيرهالمنتصرالجيش

ستكونمكةفحسبواوالكبرياءبالعجبالمدينةِهزيمةأميةَجيوشأغْرَتْوقد،الفريقين

الجيقواكتفىمدهشأ!ثباتاًثبتقداللهعبدولكنالجلاد،هينةالازدراد،سهلة

ثموجدرانها،سقوفهافيالناروأشعل؟بالمنجيقالكعبةضربأنبعدبالمحاصرة

هذهالزبيرابنوانتهز،وتضعضعالأمويالجيشفتخاذليزيد،بموتالأنباءجاءت

.بئي!!صعبيومفيالجريحةللمدينةوانتقم،صادقةحملةعليهفحملالبادرة

النومأنوحسب،الشامفلولعبداللهمزقلقد؟الأيامعلىيبقىنصرأي

والعتاد،والأمنالقوةجيشهإلىيعيدارتياحاًالصيالحرمنفيرتاحقليلاًعينيهسيداعب

وعنفصرامةفييتتابعونثمبمناوأته،أنفسهميأخذونالخوارجفيجدينظرولكه

وعمربكرأبيفيرايهعنيسألونهفهم،نفعولاورائهامنطائللابأسئلةليرهقوه

الجريء،والمذهبالمتطرفالرايفيمعهاتفاقذوييجدهمفلاوعليوعثمان

بالقرآنوشتشهد،الحسنةوالموعظةالحكمةإلىيلجأفهو..القارصوالحكم

انقلاباسوأعليهفانقلبوا.!كثير.اوقللِفيمجادليهيقنعلاوذلك،والحديث

!..والأراجيفالشائعاتوحربالسنانحربإلىوجمحوا

معركةفيالزبيرابنعاملفطردتمصرإلىالشامجيوشاتجهتلقدماذا؟ثم

فيوعاثوابفارسأيضاًعليهالخوارجمنالأزارقةانتفضثم..الرؤوسلهاشابت

علىظلالهيمدأنلأمكنهواحدةجبهةفييحاربالرجلكانولوفساداً،الأرض

الخوارجلهادنعقيدتهفيالدنيةيعطيكانلوبل!ويقينعزيمةفيالِإسلاميةالدولة

كيفبهاتجيءللأقدارالعاقبةتركإذبمبدئهتمسكولكنه!..حينإلىعنهفسكتوا

فجالدهمبالضرةالخوارجقتالإلىالزبيعبن)مصعباخاهبعثوقد.تشاء.

مازاخراً،مدداًوعتادهجنودهمنبذلأنبعدالنصرحلاوةذاقوقد،ظافرةرهيبةمجالدة

منثانيةيهبجديدإعصارالىتعرضتوقدامارتهتدعيمفيإليهاللهعبدأحوجكان

فيهيبرقسجالاًالزبيرابنمساجلةإلىوبادر،مروانبنالملكعبدوليهاإذالشام

!..الشؤونوتنفجرالجوانحلهاترمضغاشيةبنذرالمستقبلويحيط،الموت

تتعادللمتتالاًليستأنفمصعبفلاقاه،العراقالىالملكعبدجيشسارلقد

الجلادوطحنهم،الخوارجمنالسالفةالحربأجهدتهمقومبين،الكفتانفيه

فاكتملتحسابها،موقعةلكلأخذواوقدوششعدونيتأهبونوقومميداً،طحناًالعاص!
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ذلكعلىزد،فيعأوجالىالمعنويةبالروحويرتفع،الحميةيبعثاكتمالأذخائرهم

فيوخانوهعنهفتخلوا،القديمداؤهمعليهمانتفضقدالعراقيينمنمصعبأعوانأن

ا!أصيفيائسجلادبعدشهيداًفسقطساعتهوحانت،مواقفهأحرج

حتىالوطيدبثباتهايلميكادفماالصابرةبالنفوسيطوفالرهيبللحزنيا

استشعرثموتجلد،اللُهعبدتماسكلقد!.مقهورأ.مندحراًفيفرالصارماليقينيذعره

بهايزفراخذ،مؤثرةبخطبةالكظيمصدرهعنفَنَفسَشقيقهمصرععلىالأسىلذعة

الذيفاماوافرحنا،فاحزتنااتاناالعراقمنخبرأو)ن"ألا:يقولحيثمكروبةزفرات

وكريمالصبرالىالألبابذوويرعريثمحميمهيجدهالذعةالحميملفراقف!نأحزننا

الصم،الطغامأسلمه،ذخيرةولنا،شهادةلهمصعبقتلفإنأفرحناالذيوأماالأجر،

وكانواعمهوابنوابوهأخوهقتلفقديقتلفإن،الأثمانبأقلوباعوه،العراقاهل،الآذان

،بالرماحقعصاًولكن،مروانبنويموتكماحتفاًيموتلاواللهاما،الصالحينالخيار

!..السيوفظلالتحتوموتأ

مصعب،لمصرعالشامجندتحمسفقدالنصرإلىيدفعالنصركانوإذا

سالكاًالمهاجمالجيشقيادةالحجاجوتزعم،بمكةعرينهفيالأسدلمحاصرةوهرعوا

علىيغيرونفالغزاةاللُهعبدعلىحزينةقاتمةشهورومرت،الطائفنحوالعراقطريق

منالمتلاحقالمدديجيئهمثمٍ،والأطفالوالنساءالرجالفيقتلونوالدروبالمسالك

ثم،والشرابالطعاميمنعحصاراحولهاوينصبونالقرىبأمفيحيطونالشامجند

القذائفمعالمشتعلةبالنيرانالكعبةلترميقبيسأبىهضابعلىالمجانيقتنصب

الحَجاجفيهمصرخاللُهبيتلمهاجمةقليلاًالجنودارتجففإذا...الصواعق

المَكيونوهرع!!المنجنيقوادار،اللهيبفقذفبنفسهوبدأ،متوعدةصرخات

عنالأنصاروتفرق،واللهبوالعطشالجوعارهقهموقدالحجاجمنالأمانيطلبون

بكرأبيبنتأسماءأمهإلىاستمعوقدكثب،عنالمتوقعةنهايتهفلاحتاللهعبد

تحفظهقويحديثفيالاستشهادإليهحببماالمؤمنثباتهامنعليهفأفرغت

الكرامةموفورالشهادةإلىتقدمذاكو)ذ،والتاريخالأدبصحائفوترويه،الأجيال

وسمت،آمالهتعاظمتوثاباًجريئاًروحاًبمصرعهالسماءواستقبلت،اليقينثابت

بدخيل.اعترفأولطاغيةاستكانفما..هممه
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رقطاوَ!س
لرُصلسبرطبضِ!ا!الما

المزايامناللهوهبهمافلولا،وكفايتهمقدرتهعلىيخطىءلادليلالعصامينجاح

،الأهوالعليهاوتتصارع،المطامعبهاتتزاحمدنيافيالقمةإلىيقفزأناستطاعماالباهرة

فيجدونوالأجدادالآباءجهودعلأبناؤهايتسلقبيوتفيالمجديتوارثونمنكذلكولا

ماوتزيحوالفوز،التقدمإلىتدفعهمقويةسواعدوراءهمانويشعرون،مفتحةالأبواب

نصيربنموسىأما،حصينوعتادعسكرفيذويهممنفهمالعقباتمنيعترضهم

بمواهبهموارتفعواالشاهقةالأجواءفيالفرديةبجهودهمحلقواممنوغيرهمازيادبنوطارق

والِإطراء!بالِإكبار-سواهمقبل-فجديرونالعاليةالأفاقإلىالشخصية

صريحاًنُصيرعربياًوالدهوكانعنهاللهرضيالفاروقخلافةفينصيربنموسىولد

حتىسيدالىسيدمنحياتهظروفبهفتنقلت،حروبهبعضفيالوليدبنخالدسباهمممن

فيمعهيشتركأنابفقدبمولاهالوثيقةصلتهومع،بالشاممعاويةحرسعلىقائماًصار

ولاالعقيدةتسندهلامجهودالىيضطرهانمعاويةيشأولم،عنهاللهرضيعليالإمامحرب

المبادىء،برفيعوتمسكه،برايهاعتزازهالأبيالرجللهذانقدرونحن،الإِخلاصبهيتوافر

بهيقتدونمنالأحرارفيوجدناولومرير،رقمنعليهضربمماالرغمعلى،القيموقويم

كلفيالخلافةلواءوخفق،الإسلاميالتاريخوجهلتغيرالفضيلةونصرةالحقاعتزازفي

..يعدلونوبهبالحقيهدونشرفاءأناسعلىالمتتابعةعصورهامنعصر

الحديثوروى،الصحابةبعضعنفأخذالوالد،هذاكنففيموسىشبوقد

منوراى،الصريحالجوهرإلىتهديدراسةالحكيمالذكرمبادىءودروسالمحمدي

علىحداثتهفيجُبلوقد،معارفهفيوامد،تجربتهفياوسعمازمانهوتقلباتعصرهكوارث

يأخذمعواناًالمثابرةإرادتهفكانتبصيروصبرعاقلةبعزيمةالصعابومواجهةتقديرالمسؤولية

القلوبتأسرفصاحةالباديةفيأسلافهعنورثوقد،السبيلوغمالأمر،تأزمإذابيده

مع-تدخلهوالنثرالنظمفيبلاغةعنهرويتلقد9:الطيبنفحصاحبعنهقالحتى

،الناسأنظارإليهيجذبانبدلامزاياههذهورجل."الكلامدررأصحابفي-نزارتها
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القاصيةالمناحيأحدفيغازياًبهرمىثم،الإداريةالأعمالبعضمعاويةإليهوكلفقد

منرجلًاليكونوغيرهماومصردمشقإلىوعادمؤزرأنصرأوكسب،حميدةكفايةفأبدى

!..الإسلامعظماءمنوعظيماًالحروبرجال

الخلافة،حواضرعلىامراءإخوتهيقيمانمروانبنالملكعبدسياسةمنوكان

بهاتتجنبراشدةمفكرةرعايةفيالسفينةلتسيرالعقلاءمنوالدربةالدرايةبأهلويعززهم

نصيربنموسىمعهانتدبالبصرةالىمروانبنبثمرأخاهبعثوحين،والأهوالانمآزق

الأمرذاواصبححصيفةبلباقةالأمورفساس،النتائجيتحملومؤازراًبالرأيمُشيراًوزيراً

بشر،مكانجديداًوالياًالحجاجويأتي،تتبدلالدنياولكنيشار،كماويورديصدرالفعلي

علىفعزم،الرأيويناقشبالأمريشيرنائببجوارهيقفأنيقبلٍلاباطشكمستبدوهو

واختلسأموالاً،نهبانهمدعيأالخليفةلدىباتهامهوبادرسريعاموسىمنِالتخلص

بنالعزيزعبدتدخللولا؟بخناقهوتأخذ،موسىتتهدداليمةكارثةوكانتوحلياَ،جواهر

مأزقه،منموسىونجا،الشبهاتوبدد،الدفاعفأحكمأخيهعندلهشفعفقد،مروان

همةذاوناصرأمطيعاً،ناصحاًجوارهإلىليقفمصرإلىالمخلصشفيعهمعوسار

الرجلاقتنعفقد،سعادتهوسُلممجدهمفتاحبموسىالعزيزعبدإعجابوكان.واختبار.

الواقع،يدهايؤكفايةمناحيهوشتىاعمالهمختلففيولمسصاحبهبمواهبكاملأاقتناعأ

ثورةفيلعهدهالبربروكانافريقيةولايةلهكسبحىحثيثاًسعياًفسعىالناسبهاوينطق

وقد،مكانكلفيالشربذورويغرسون،بالولاةيتحرشونفهم،تنقطعلاوفتنةتخمد،لا

سيعجزالجديدالواليانوظنوا،مثيرةواضطرابات،داميةبفمَنعهدهلأولوجههفيقاموا

رايهبذوييجتمعموسىولكنالسبيلبهوينقطعالأمِر،عليهفيلتاثالعاصفةملاقاةعن

فيقابل،الناسبينالثورةوإخمادالفتنةقمععلىمصممِاَيندفعثموشششير،فيناقش

لاعاتيةقوةتجاهانفسهمالثائرونهـبحد،نقمةواشدتدميراَأعنفبإعصارالهائلالِإعصار

وكهوفوالهضاببالمغاورويعتصمونبالفرار،فيلوذون،عليهأتتإلاشيءمنتدع

مثلهلحاكميتملاالبربرخضوعانرأىوقدشأنهورعايةأمرهلتدبرالرجلويفرغالجبال

بعد-بهميدفعثمأولأملئهفيوالرِايالمكانةذوياليهوجلبالإِسلامتعاليمنشرإذاإلا

الخير،إلىويدعوالبر،إلىيهديديناَبينهمفينشرِون،جنسهمأبناءإلى-الراسخالِإيمان

وحمل،والف!افيالمدنفيوالهداةالأئمةفبعثدقيقاَ،حرصاًذلكعلىموسىحرصوقد

السماء،هدايةإلىواستجابت،اللهخيةمنفتصدعتالمتحجرةالقلوبإلىمحمدرسالة

استقرماموسىيدعلىالِإسلامانتشارولولا؟أفواجخلفأفواجاًاللهدينفيالبربرودخل

!..النزواتعليهموتتكالب،المطامعبهمتنزوأشاوسبرابرةمعالمغربفيالأمرله
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وبإيمانه،وتقواهاللُهخث!يةمنكبيرجانبعلىالعاقلحزمهمعموسىكانوقد

أيقظكماوالشرور،الأحقادبهمتنأىلُداًخصومأالعربيكسبأناستطاعالمثرق

قحطبالمغربوقعفقد،الناسدونالسماءالىبهيتجهصادقأإحساسأنفسهفيالإسلام

!..البينذاتداصلاحوالصلاةالصومالىأصحابهفدعاإيمانهإلىالرجلوفزعشديد

مؤلرةخطبةوخطبهم.وخشوعتبتلفيالاستسقاءصلاةيؤدونالصحراءفيبهموخرج

البصير:إيمانهبهفصاحالميمنين؟!لأميىتدعوألا:لهفقيل،القلوبوتلينالدموعتستدر

الملقعنيكفونلالأناسقاصمةإجابةوكانت،اللُهغيرفيهيذكرلاموقفهذارويداً،

!..العقباتواحرجافأزمأحلكفيوالمداهنة

إلىتدفعهمْولاذيةبقوةموسىامدفقد،والكفاحالعملدينالاسلامكانوإذا

إلىوفطن،الأساطيلو)نئاء،السفنوتجهيز،المصانعبناءعلىفعكف،والئاطالسهر

غاراتمنالأعداءبهيقومماراعهفقد،حينكلفييتهددهيزاللاالذيالروميالخطر

تزاللامنصفوفهمإلىويجمعون،والقلقالذعرفيوقعون،الإفريقيةالثغورعلىمتتابعة

سياسةتركالحربيعتادهالرجلاكملوحين،الإِسلامأنصارعلالسوداءالضغائنتأكله

ميورقة،منهاوافتتحالبليار،جزائرفغزا،المتاخمةالجزرعلىالمنظمبالهجوموبدا،الدفاع

اماوبحراً،براًالشمالعلىحمايتهبسطحتىوسردينيا،،صقليةأسطولهوهاجم،ومنورقة

افتتحثم،الأقصىوالسوس،وزناتة،وصنهاجةوكتامةهوارةقبائلغزافقدالداخلفي

عليهاوتركأباديد،خصومهوتبدد،لشكيمتهفخضعتللثوارحصيناًمعقلاًوكانت،طنجة

!..زيادأبن"طارقالباسلجنديه

فسادلصاحبقائمةمعهتقملمهموداًالقبائلئوراتذاكإذهمدتوقد

دراسةالنفوسدرسوقد،المرموقوبطلهاإفريقيةسيدموسىوأصبح،واضطراب

صدقعنالمودةلهيخلصونمنالملهمةواختباراتهالفاحصةبنظراتهيعلمفكان،حصيفة

بعضفيقالحينسرائرهعنوافصح،والاخفاقالهزيمةدوائربهيتربصونومن،وإعجاب

منهعدواًويترك،الأقصىالعدوالىيعمدكانقبليكانمنكلإنالناس"أيها:خطه

لااللهوايم،النكبةعندعليهعونأويكون،العورةعلىمنهويدل،الفرصةمنهينتهز،أدق

علويفتحهاأمنعها،ويُذلَأرفعَها،اللهُيضعَحتىالممتنعةوالجبالالقلاعهذهأريم

مشتعل،جمرعلىالضلوعويطويالمودةيظهرخامسلطابورقاستهديدوهذا.!المسلمين

العزائموتوهنالأعضاء،لاوتفت،النفوستكمدفضيحةموسىفضحهوقد،اثحِموحقد

علىتنزلأنيحذرونمااشديحذرونومكانعصركلفيالمنافقينإنإذ،فيهعافيةلاوهناً

،والانتقامالحفيظةوهواجسالصدور،وأحقاد،القلوببضغائنتنبئهمسورةخصومهم
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!..يحذرونكانوامامخر!وجلعزفالثه،وهيهات

نأدونتاريخهفييتركأنينبغيلارائعاًحدثأبافريقيةموسىولايةكانتلقد

والقوةالمقدرةعنيكشفتحليلاًومضايقهأزماتهتحللأنودون،الخالداتأمجادهتسجل

حيثعابراًمرورأموسىحياةمنالمرحلةبهذهيمرواانالكاتبونألفوقد!..والثبات

الكاتبين،بعنايةاولىرايفيو)فريقية01.الأندلسفتحفيبطولتهلتقديرالمجاليت!ع

يواصلواأناستطاعواما،وأثبتهرسوخأتمالمسلمينأقدامبهارسختانفلولاواجدر،

منبقادةالبربرطوحلقد؟..هناكبالأقدامرسخثباتوافي..أوروباإلىالطبيعيالمد

بلغمنوفيهمشهيد،خلفشهيداًالمتراميةالبطاحعلىدماؤهمتناثرتأعزاءالمسلمين

تجدفلمالقاتلةسمومهانفثتقدالخيانةعقاربأنإلا،والكياسةوالقوةالبطولةذروة

النفوسوشمل،الحياةوجهفتغيرنصيربنموسىجاءحتىكثير،اوقليلفيالبسالة

فيورفرفت،نائيةمطارحالىالعيونتفتحتبلالزعازع،منهتناللاهادىءاستقرار

الخيالأوديةمنخاطفةبسرعةفانتقلتالمباركالصبحعليهاطلعوضيئةاحلامالنفوس

..الحياةوصدقالواقعدنياإلىالحالم

للظفرمحتومةنتيجةوكانتالكبير،البطلجهادفيثانيةحلقةالأندلسكانتلقد

الخيوليعترضالهائجالبحرووقف،الأقصىالمغربفيشبرآخرالىامتدالذيالإسلامي

الإسلاميالاكتساحدونراسخكطودويقف،الجياشوزبده،المتراكمةبأمواجهالعربية

فإنماالسفنوهيأ،المصانعأنشأقدموسىكانوإذا،رعودهوجلجلت،نواقيسهدقتالذي

..)نمانمعونةيتظراندونالزاخرالمحيطهذابعبورالجاهدالجهدبذل

يرينكانماإيجازفياستعرضناإذاإلاالمسيحية)سبانياعلىالإسلامنعمةنقدرولن

تغشاهآسنجومنالأنفسويكتم،الأرواحيخنقكانوما،دامسظلاممنالأندلسعلى

النسيميحملعاطرهواءفمر،مسلمةبأيدفجأةالبابمصراعاانفتححتىوالسمومالأوبئة

منفوقهايجثممماصارخةتنوحالقوطيةإسبانياكانتلقد.!.الفواحوالأريجالشذا

فيالشائنالإغراقويضعضعهم،الترفيمزقهموالنبلاءالأمراءمنالسادةفهناك،اهوال

.الكادحوعرق،العاملجهدمنأيديهمفيسائلةتتدفقوالأموال،والشهواتالملاذ

منالسادةمصاففيأنفسهميضعونوالأساقفةالقساوسةمنالدينرجالوهناك

ثم،دميمسمجحدإلىالتقديسمنبهمتصلحقوقاًالناسعلىفيفرضون،الحكام

وابتزاز،الضرائبفرضويؤيدونالبائسنِن،الرعاياعلىالقاسيةالأحكاميصدرون

علىوهؤلاءأولئكتعاونوقدوالسماء،الأرضمنهاتضجكهنوتيةبنصوصالأموال

الأرقاءوهناكثراء،منبفضلةالكادحينلأحديسمحلاامتصاصأالثروةامتصاس
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والمحاريث،الفؤوسعلىاصلابهممحنيةايامهميقضون؟والفعلةالزراعمنوأشباههم

مغتصبأسوقاًسيقتالثمرةحصدتفإذا،الماشيةويقودونالبذر،ويضعونالأرضيشقون

المويدفع،الرمقمِمسكمااللاغبالكدحينعشهماندون،المسيطرينالسادةالى

.الحرمان

لهميكفلمايجدونأنهمالظنوكانوالتجار،الصناعمنالوسطىالطبقةوهناك

لاولكنهموالعبيد،الأمراءبينوسطىحلقةيكونون)ذ،النسبيةوالسعادةالكريمةالحياة

الطغيانيفرضهاجديدةضرائبيومكلففياستقرار،إلىيركنوناو،بأمنينعمون

عليهمفرضفيماالعبيدمستوىإلىينحطواانالتعساءلاءهؤأوشكحتىالشهواتوتمليها

..وهوانمذلةمن

أرواحهم،وتزحق،أموالهمتصادرإذ،أليمةلمأساةكذلكيتعرضوناليهودوهناك

تربطهمعلاقةكلليقطعواالمسيححِةالأسرعلىخداماًصغارهمويوزعنساؤهموتسترق

النسلينقرضحتىدينهبناتمنيهوديةيتزوجانجمهوديكلعلىيحرمبلالتليد،بدينهم

!.الأفراد.منفردعنهيندلاشاملاًديناًالنصرانيةوتصبحتدريجيا

بصاحبهيطوحانبعدفجأةالعرشإلىيثبطاغيةجديدملككلهذلكبعدوهناك

ويرينالأحباسويفتح،اثمانقفينصبوذويهبأنصارهيبطشثمرهيةمأساةفياغتيالاً

!.رجاء.منشعاعالحالكةحنادسهفييبدولاالأحمرالإِرهابمنليلإسبانياعلى

يهتفحالمنغمالأسماعفيتراقصوقدالمغربإلىبالعيوندفعقدأولئككل

فِعلاًالرسلفوفدت!..الأمجادالمسلمينظلالفيوالاخاءبالمودةويغرد،والمساواةبالعدالة

إلىمتطلعةوولاء،رغبةعنالأيديوتبسط،العاجلةالمبادرةتسألهنصيربنموسىالى

ازعجهالذيستةحاكميوليانبزعامةالرسلوفدتاجل!الجريحوشعبهاالأندلسإنقاذ

!..سالفهبأولياءالجديدالملكيبطشأن

بينالماحقةالنكبةالىمحالةلامتعرضوهو،الصريعللملكصهراًيوليانكانوقد

ليعيدوابلادهإلىالمسلمينبدعوةجَعبتهفيسهمآخريرميانبدفلاومساء،صباح

المزعجةمخاوفهامنترقصفغدتالطاغيالِإرهابأزعجهانفوسإلىوالاطمئنانالسكينة

سحقِيكفلماالمنصفةومبادئهمالعربقوةوفي،والأهوالبالحمميقذفئائربركانعلى

حقداَالسياسيةيوليانمخاوفإلىالرواياتبعضوتضيف،السلامألويةونشر،الطاغية

عفافعلىالأندلسطاغيةلوذريق"9اعتدىفقد،صفاءهعليهويكدرأحشائهفيينفردامياً

علىجرياً،الملكيالبلاطفيالراقيةو(ساليبهاالتربيةدروستتلقىوكانت"فلورندا!ابنته
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وحسنهاالغضجمالهاالىوالهةلفتةالملكمنوحانت!..الزمانذلكفيالعصررسوم

فيالعذراءالمهاةعلىهجمبل،أبوابهامنالبيوتياتولم!..متدلهاًأسيراًفوقع،الجذاب

قدنارشعلةفكأنيوليانالىالخبروطار..فتاةبهتعتزمااثمنفسلبهاهوجاءمعربدةلحظة

الوافدين،معموسىالىلجأبلمساء،اوصباحفيالراحةيطعمفلم،أضلعهفيالتهبت

الباسلوالقائد!..وخبرتهوذخيرتهسفنهباذلاوالتجار،اليهودمنوفداَوراءهوصحب

صدرهفيتجث!عراضاًآمالًاوان،الغزوةفييستأذنهالخليفةإلىيرسلثم،ويزنيسمع

بعضبإرسالوالاكتفاء،بالجيشالتغريربعدمدمشقرسالةجاءتإذاحتى،لعينيهوتتراءى

فارسمائةقوامهاالجندمنكتيبةفارسلالعربيالقائدسارعفاحصةمستطلعة،الكتائب

علىواستولت،طارقجبلبوغازفعبرت،البربريمالكبن)طريفبقيادةراجلوأربعمائة

الىطريفيرجعثموبهر،أدهشماوالأسلابالغنائممنللمسلمينووقعهامةحصون

!إ..العيونوتطلعتالأعناقفاشرابت.ومشجعاً.مبشراًموسى

،العيانيشهدهااندونالأنباءعنهاتسمعبلادأيختبرمسلمارائداً)طريفأكانلقد

ثباتيختبروأن،ناحيةمنالغزونجاحعلىالصادقةالشواهديجمعأنببعثتهموشىوأراد

نأسبقأناساًيخدعأنبهايريدحيلةصاحبفلعلهيدريفمن،ثانيةناحيةمنيوليان

لحملراضياًيبذلهاالتيسفنهولعل،وذويهبجيرانهعليهمفاستعان،وحاربوهناؤؤُوه

وحدهموسىإنثم،دقيقحسابلهايحسبانيجبغادرةنياتيحجبستارالجنود؟

تتكشفحينالسياسيمركزهيكونأنعسىفماالغزو،نتائجعنالخليفةاماممسؤول

كانتفقدشيءمنيكنمهما؟..لظمآنغلةينقعِأندونببريقهيخدعسرابعنالآمال

يعدفلم،الهواجسسبيلويقطعالشكيحسمصادقابرهاناًوأسلابهبغنائمهاطريف!عودة

وتفرس،الثانيةالحملةفجهزفورهمنموسىبادروقد،والظنونللريبيتسعمجالبعدها

بلادفيالمعاركمختلففيحسنأبلاءأبلىباسلاًجندياًوإمعانرويةبعدفاختارجنودهفي

اطمئنانهالهاحفظماوالعزمالبطولةمنفأبدى،عصيبةظروففيطنجةوحكم،المغرب

يؤديانلهقدرفذ،لبطلالِإسلاميالفتحميدانواتسع،والنكباتالزعازعبينالثابت

ذلكم.الأنظار.اليهتتجهمرموقاًمكانأالتاريخعظماءبينليحتلملحوظبنجاحدوره

..زياد!بنطارقةهو

بنموسىعنالحديثصددفيالِإفاضةببعضطارقعنالحديثمنمفراًنجدولا

ظروفبينهماوقاربتوالجهاد،البسالةفيمتحدةملابساتالرجلينبينجمعتفقدنصير،

علأعمالهفيوارتكز،بيدهمجدهبنىعصاميالبطلينفكلا،والخاتمةالنشأةفيمتشابهة

وكلا،والمرانة،والشخصية،الكفايةغيرظهيردون،كفاحهفيوعرقه،وصبرهشجاعته
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عاليأ،مكانأ-قدمبما-يتبوأأنينتظرحيثلجنودهوبخساً،لأعمالهتنكراًصادفالرجلين

فقد-عنهللحديثسنعرضمما-موسىيدعلطارقمحنةوقعتولئن،مرموقةومنزلة

النوازعاختلفتومهما،اسلفذنبأيليعرفمترعةالكأسموسىيذوقأناللهشاء

اذاالاالأندلسفتحيذكرفلن،منهفكاكلاجمعاًالتاريخبينهماجمعفقدالرجلينبيناخيراً

رئيسهوشخصية،طارق،الفاتحالقائدشخصيةإ..لامعتانشخصيتانالعينينفيائتلقت

منفهناك،نسبهفيالرواةاختلفوقد!لموسىمولىطارقكان.نصير.بنموسىالباسل

وهناك،همذانمنالفرسإلىيعزوهمنوهناكغيرها،اوزناتةقبيلةمنالبربرإلىيعزوه

بيننشهدونحنالبربر،إلىنسبتهتؤكدالصادقةالدلائلغيران،العربالىبهينتهيمن

نسبةيرجحأنيحاولكاتبوكلالإسلامعظماءمنأفذاذنسبةعلىكثيرةمعاركالمؤرخين

الدينوجمالسينا،ابننسبعنأخيراًحصلكما،طائلكيرفيالنقاشويدور،نسبةعلى

بينيفرقلااذ،بذلكيعبالاوالِإسلام؟للعربام،للأفغانام،للفرساهما،الأفغاني

أنهويكفيٍ..قومدونبقومطارقاًنلحقانشيءفييهمنافلا،وبربري،وفارسي،عربي

آخروالدادينهفكان،الخالدةتعاليمهواشربالقرآناحضانفيتربى،مسلمباسلقائد

ورسالة،همتهعنالأرضتضيقبطلاًمنهويخلق،والعزةالكرامةمعانينفسهفييبعث

.الكفاء.وحدهوفيه،يعتزِونوبه،ينتسبوناليهفهم،الأبطالخلقفيدائبةالإسلام

القرآنمنمعانيهيستمدبليغاَخطمِباًكانفقد،الصادقةبإسلاميتهينطقطارقوتاريخ

وخالدكعلي،الكفاحميدانفيسبقوهابطالبذكرياتجندهفيالهممويبعث،والحديث

وقدالسماءإلىتطلعحتىجنودهمعتقلهيوليانسفنكادتوماوسعد،عبيدةوأبي

عظمةفتذكرالطبيعةمشاهدمنساحراًمشهداًفتأملالبحر،سطحعلىزرقتهاانعكست

،النوممنسِنَةاخذتهثم،والتوفيقالهدايةتسألهاالسماءإلىأشواقهوعلتالمصور،الخالق

الله!ورسول،القسيوتنكبواالشوفتقلدواقدالمهاجرونوحولهعجَ!هاللهرسولفراى

لنفسصادقصدىًغيرالحلمهذايكونولن!طارقيالشأنكتقدمقائلًا:إليهينظر

الرغائبيبرزباطنيانعكاسفهو،الاسلاموعزةالسماء،نصرةالىوتتطلع،اللهتذكر

موقعطارقمنوقعوقدبهوكأفي،وإشراقصوفيةمنصاحبهيغمرماويصدر،والأشواق

..كثيفوجيشواقيةعدةفيالمعويةروحهمنوكان،المعركةقبلبالنصرفأيقن،البشارة

تصدتالقوطمنجموعأهزمأنبعدالخضراءالجزيرةفاخترقالباسلالقائدسار

مدوصدىلهاوكان،الأندلسبقاعفيالإِسلاميالزحفأنباءانتشرتماوسرعان،لزحفه

درءعلىيتعاونواأنوشعبهبجيشهو(هاب،وعدتهقوتهلوذريقأ9فحشد،المملكةبلاطفي

بمائةالكاتبينأكبريقدرهحشداًوجمع،مناوئيهبينسريعةهدنةعقدثمالداهمالخطر
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يفزعفلم،الإرادةصلبالعزيمةتويقائداًالديدطغيانهعلىالوذريقأوكان،ألف

نوفي)نماوالإرادةالبطولةعالمفيبمواهبهنعترفحينونحن،يملكبمالهااستعدبلللكارثة

وماذا!والتفرقالتخاذلنهبكانكئرتهعلىجيشهولكن،للتاريخرعايةحقهإنسانكل

علىفهم،الخيانةنفوسهمفيونخرتالإقطاعواستنزفهم،الطغيانانهكهمباناسيصنع

علىموسىمنالمددفطلبطارقاًأدهتقدالكاثرةكثرتهمأنإلاالأعداء،لاالأصدقاء

مائةأمامالجميعليقفآلافسبعةإلىينضمونمقاتلآلافبخمسةفبادرهالسرعةجناح

ماالحسنبيناحدىفيالمخلصةوالرغبةالمسلمينلدىالنفسيالاستعداداكملوفد،ألف

الأماني،فيمنيهمجنودهيخطبالباسلالقائدووقفوجهود،حشودمنيعؤضهمقد

المفرأين،الناسأيها:يقولإذ،الواقعالأمرأمامويضعهم،والغنائمبالفتحويبشرهم

فيانكمواعلمواوالصبر،الصدقإلاواللهلكموليس،امامكموالعدووراثكممنالبحر

وقواته،وعدتهبجيشهعدوكماستقبلكموقد،اللئاممأدبةفيالآيتاممناضيعالجزيرةهذه

عدوكم،أيديمنتستخلصونهماإلااقواتولا،سيوفكمالالكموزرلاوأنتم،موفورة

القلوبوتعوضت،ريحكمذهبتأمرألكمتنجزواولمافتقاركمعلىالأيامبكمامتدتو)ن

بمناجزةأمركممنالعاقبةهذهخذلانانفسكمعنفادفعوا،عليكمالجرأةمنكمرعبهامن

سمحتمإنلممكنفيهالفرصةانتهازوإنالحصينةمدينتهإلحكمبهألقتفقد،الطاغيةهذا

متاعأرخمقخطةٍعلىحملتكمولا،بنجوةعنهأناأمراًاحذركملموإني،بالموتلأنفسكم

ويبينمغانممنالجزيرةفيمايذكرالخطيباندفعثم.بنفسيلأبدأإلاالنفوسفيها

ساحرترغيبفيوالدنياالدينبينفيجمع،الآخرةوجنة،اللهثوابمنحظهملأبطاله

..أخاذ

لهذاقوياًموجباًنرىولا،لطارقالرائعةالخطبةهذهنسبةفيالأدباءبعضشكوقد

الخطبةهذهيذكرلمولئنبالفصاحةقومهفياشتهرقدبربريتهعلىفطارق،المريبالشك

لامحتملأمرفيالارتيابيفيدفماذاومغزاها،بمضمونهاذكرهافقدوحروفهابكلماتها

هذهاشارتفهلإليهاتشرلمالقديمةالكتببعضكانتوإذا،نقضهعلىالأدلةتتكامل

يضيرفلنكلوعلى..والكلماتالخطبمنالقادةلكبارالآننتناقلهماجميعإلىالكتب

الخطيبطارقلاالقائدطارقعننتحدثفنحن،كيرهإلىخطبتهتنسبأنطارقأ

لأديب!ا

مظنونشكوهو،لسفنهطارقإحراقعناشتهرماإلىيتطرقآخرشكوهناك

مغامرةكهذهحربفيالسفنإحراقإنإذ،تدعيمهعلىايضاًالأدلةتتضافرلموإن،محتمل

المسلمونينهزمأنالمحتملفمن،النتائجويقدر،العواقبيتدبرقائدمنتتصورلاجسيمة
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كانتالسفنأنعلى.؟.يصنعونكانوافماذا،بهيعتصمونحمىبهايجدونلاارضفي

أنيجبممالذلكولعمري..لهلي!ماإحراقعلىطارقيقدمفكيف،ليوليانملكاً

صفحاتفيسيماولا،الحادثبمنعيجزملااحتمالهبرغمولكنهالتقدير،موضعيوضع

وحينما،يزنذيبنسيفنصرةفيباليمنسفنهالفرسقائدأحرقحينيماثلهماالتاريخ

الثالثالقرنمستهلفيثالثةمرةأقريطشوفي،ثانيةمرةصقليةفيسفنهمالمسلمونأحرق

..الهجري

علىالمسلمونفوقفالجمعانتلاتىلكةأ،وادينهرضفافعلىشذونةإقليموفي

ويبرق،ايديهمفيالسيوفوتلمع،رؤوسهمفوقالبيضالعمائمتأتلقخيولهمصهوات

الحماسة،نيرانيذكيالصفوففيويغدويروحوطارقأخاذا،بريقاًالصدورفوقالزرد

الفرسانيتقدمهمأمامهممنوالقوطالباهر،الفوزيعقبهسريعللقاءالأشواقويؤجج

والمناجلالحرابيحملونالعامةمنزاخرسيلورائهمومن،وأسلحتهمبدروعهم

،أبيضانجوادانيقودهالعاجمنهودجفييجلس!الوذريقوقائدهم،والمقاليعوالفؤوس

بالذهب،طرزحريريرداءوفوقه،والياقوتبالدروجهتهرصعتذهبيإكليلراسهوعلى

البسالةمننفوسهمفيماالمسلمونفيهأفرغرهيبصراعودار!والبنودإالأعلاموأمامه

ولداالقوطيالجيشفيالجناحينرأسعلوكان،يبالونلاالموتعلفهجموا،والحمية

الداميةالبغضاءويكنون،المحبةلهمايضمرونالأتباعمنرهطخلفهماومن،القتيلالملك

يستمرالقتالكادفماوالنار،بالحديدويحكم،والدمٍبالسيفالعرشيعتليجائرلمغتصب

ضروبمنابدىوقدالأنصار،حولهيجمعانمحاولا"لوذريقاوثبتالجناحاناندحرحتى

وضعحينفادحاًخطأأخطأولكنه،الرجالويزنللحقائقيخلصكاتبينكرهلاماالبسالة

نأيظنوكان،الانتقامإلىشوقاًويتحرقون،الضغائنقلويهمتأكلأناسأجيشهمقدمةفي

لاكالقوطجماعةفيالبشريةالنفوسولكن،القلوبويجمعالجهود،سيوحدالمشتركالعدو

وشاهد،شجاعته!لوذريق!تغنفلم،الموقفوأحرجالمأزقضاقمهماضغائنهاتنسى

منوالمناجلالفؤوسبأربِابوكأنيالقواصمالضرباتبهينزلونواعداءهتندحر،صفوفه

فتقدموا،المحيقللخطركبيراارتياحاًأحسواقدوالزراعالأقنانمنالأرضوفعلةالأرقاء

ثورخهمأرضواوقد،والتراجعالهربعلىمعقودةونفوشهم،بجسومهمبدءذىِبادىء

قائدهمانتصرإذامنهاخيرأيكسبوالنحومةفيبالفرارفلاذوا،السادةعلىالناقمة

شوهدوقد،الميدانمنلساعتهواختفىالموقعةمنففربالموقفالملكضاقوقد،الرهيب

الامؤثرأالماء،فيبغرقهالقائلالرايترجيحإلىدفعمماالنهرشاطىءعلىالأشهبجواده

مكانكلفيالنصرأنباءودقتالمصير،ينتظرضارعاً،أسيراً،تصفدهالأغلاليرى
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صوبشمالأبجنودهفتقدمالسانحةطارقواهتبل،الإسباذِشعلىوالقنوطالهلعفاستولى

زحفثم،ومرسيةومالقةوغرناطةقرطبةإلىمتفرقةبحملاتوبعث،العاصمةطليطلة

...الزحفبوقفرسالةجاءتهحتىموغلًازحفهفِىواستمر،وليونقشتالةإلى

إلىالمسلمينمنعارمسيلفزحف،المغربفيالرناندوكاتجدالنصراخباروكانت

الغنيمة،منبنصيبهماوالجهاد،منبحظهمليأخذواالطريقامامهمفتحوقد،الأندلس

الكثير.والعتاد،الغاليةوالغنائم،العاليةالروحتنقصهلاقويجيشللإسلاموتكامل

انتصروقد،الزحفبوقفأمرلماذا:ونتساءلموسىرسالةتعليلفينحارونحن

نفسهفيالغيرةدبتهلآخر،ظفراًلهفتهىءتتقدمهشجاعتهأنباءوسارت،الجيش

كيلاالمسلمونكسببماالاحتفاظأرادهل!يديهعلىالنصريتمأنجنديهعلىفَنفِسَ

.والاتحاد.التجمعسبيللهمتهىءلاالأطرافشاسعةمتاهةإلىالمتشعبةالسبلتدفعهم

يظنكيلاالزحفبوجوبفأشاروا،قائدهكتابعليهموعرضمست!ثساريهطارقجمعلقد

التقدمويعوقآخر،جيشاًالاردةفلولهمنفيجمعوانخذالًا؟قصوراًالنافرالعدوبهم

زحفهطارقواصلذاكوإذ...الثماراقتطافوحانالسبللهمهدتوقتفيالإسلامي

برشلونةالىفتوحهفامتدت،مستبسلمتحمسجيشراسعلىبلقائهموسىعجلوقد

التقىثم!،الغربيالشمالفيوجليفة،الغربيالجنوبفيوقادس،الجوففيواربونةشرقاً،

كالحأعابساكاناللقاءولكنوالتقدير،الإعجابقبلاتيمطرهأنالمظنونوكان،بطارق

ثم،بالخيانةبالاتهامثمالغنائمعنبَالسؤالبدافقد،مؤسفةشجوناًوراءهيخفي

..الاعتقالظلماتإلىالفاتحبالشجاعوالزج،السلاحمنبالتجريد

الىاستمعحيثقاسيةمؤاخذةنؤاخذهأنناالحق؟موسىفعلهالذيهذاما

.والإنصافالعدالةسننعنبهفخرجت،الغيرةهواتف

وكان.دفعاً.لهيستطيعفلاصاحبهعلىينتقضعضالداءالانسانيوالضعف

مهارتهفيولمس،عينهعلىصنعهباسلقائدبطولةيقدرأنكموسىحازمببطلالأحرى

بإنقاذالخليفةفيأمردمشقإلىالأنباءوتصل،والفلاحبالمجدالإسلامعلىعادماوبسالته

.والابتهاجبالظفرمكللاًالغزوفيستأنف،بطولتهميدانإلىورجوعهطارق

مملكةإلىموسىنفذحتىفينتصر،يحاربطريقهفيكلالباسلانالقائدانسار

الغزاةلملاقاةجنونفيوهبوا،(مامهالفرنجةأمراءفتضعضع،الرونواديوغزاالفرنجة

يواصلأنيعتزمفهو،أحلامعينيهفيورقصتأفكارموسىِبمخيلةدارتوقد،الظافرين

فتحهاعنالعربعجزالتيالقسطنطينيةإلىيصلحتىشرقاَوشجهفرنساجنوبفيالفتوح
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بينمايصلانبعدعربيةبحيرةالمتوسطالأبيضالبحريصبحوبذلك،الشرقناحيةمن

فرنسايعبرانيريدفهوالصغار،ملوكهاوهازماًالنصرانيةأمممخترقأ،الخلافةودار)سبانيا

بعضيظنوقد!دثقينزلحتى،الصغرىتآسيافالقسطنطينيةفالبلقانفالمانياإيطالياإلى

منتمنعلالعهدهالسياسيةالظروتولكق،قويةدعامةإلىترتكزلاالقائدآمالأنالناس

وقدوالاستبداد،الفوضىفيغريقةأورئاودول،متنابذونالفرنجةفأمراء،حلمهتحقق

ولكن،مخهزمينالمسلمينارتدادمنالشهداءبلاطمعركةفيبعدوقعبمامعترضيعترض

نقصاوكفايتهفيلقلةالغافقيالرحمنعبديهزمولمالجنود،غيروالجنود،الزمنغيرالزمن

أنولولاالفوز،قبلالغنيمةعنيبحثونوصوليينمنجيشهفياجتمعلماولكن،مهارتهفي

لكسبعواقبهمنمتخوفاًالغزومواصلةفيموسىاتجاهحاربقدالملكعبدبنالوليد

وجدعلىالجوانحونطوي،الغانمةالسانحةهذهلضياعنأسىونحنعزيزاً،نصراًالإسلام

مرير.

علىنهائياًالقضاءمنيتمكناأنقبلالقائدينباستدعاءالخلافةرسائلجاءتوقد

يجمعواأنلاءلهؤاتيحفقدآخر،خطأوذلك،جليقيةناجيةإلىلجؤواالذينالقوطيينفلول

ثمانيةبعداستطاعتحتىوتزدهرتنموأخذتصليبيةلمملكةالأولىالنواةفيضعواأنفسهم

نهايةفيوالبطشوبالقوةحيناً،والوقيعةبالدسمستعينةالمسلمينبريحتعصفانقرون

..آخرحينأساة51

عودتهقبلالمسلمينمنالولاةلسياسةالأسسرسمفيكبيراًجهداًموسىبذلوقد

،والأموال،والأمتعة،الغنائممنيحملبماوراءهالدنيايجرالخليفهَإلىورجع،دمشقإلى

وهنا،والوصيفاتوالعذارىالأشرافمنمئاتبينهمالسبيمنراسألفثلاثونومعه

أكزتقولماعلى-بأيامالوليدوفاةقبيلدمشقإلىموسىقدمفقدجديدةمأساةتأتي

بنسليمانإلىبعدهمنالأمروآلبعضها،تقولكمامباشرةوفاتهعقبأو-الروايات

يموتحتىقليلًاسيرهفييتمهللماذواذله،عليهوقسامنكرةنكبةفنكبه،الملكعبد

فعلىالدنيا،فيالناسمنسخطأكبرهذاسليماننالوقد،لعهدهالفتحوُلعزىالوليد،

عنتسألحينوانت،الشعوبودوخوا،الممالكفتحواأفذاذأبطالصرعوبتدبيرهيده

يذكرهمممنوغيرهمالثقفيالقاسموعمدبنمسلمبنقتيبةومصرع،موسىنكبة

طائشغيرتجدلاهؤلاءعنتسألحينوالاكبار،والبطولةبالعظمة-ذويهمقبلأعداؤهم

إلىالِإسلامنوروحملواالدنيا،فتحواافذاذعمالقةفييتحكمأنالأقدارلهقضتارعن

لهاتتفطرداميةمهازلمنالتاريخفيوكم،الظلماتولكتسح،الغياهبيبددحيث

!الأكباد!
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عليهفرضهااموالاًليجمعلماذا؟،!الناسيسألشريداًايامهآخرموسىقضىوقد

الفاتحهذاادوارخاتمةالذليلةالمسألةكانتوهكذا..)نصافغيرفيبهااتهمه،)ذسليمان

ااالناسفليتعظالكبير.العربي

البلادلأصحابمرضيةسعيدةكانتللأندلسالإسلاميالفتحنتائجانعل

كانتكما،والمساواةوالإخاءالحريةأنساموترددت،الطبقاتنظامتغيرفقد،أنفسهم

كيانفيالفسادينخرلمفلو،السريعوفوزهالعاجلظفرهفيسبباًوحدهاالإسلاممبادىء

الأقاصيفياعدائهموتشتيتأقدامهمتئبيتالفاتحينعلىسهلماالإسبانيالشعب

عليهملانتقضتوالإخاءوالمحبةبالرحمةيبشرقرآنالغزاةهؤلاءمعيكنلمولو،المهلكات

بعدلهنفسهيخدمالإسلامولكن،خاسرينقواعدهمإلىوعادوافاندحرواالغاضبةالجموع

الوطيد.وخلقه،المنصف

الىالعربتوفيقيُرجعواانيحاولونالسافرةالحقيقةهذهيتجاهلونالذينوبعض

اسبتةأحاكميوليانمعاونةان:يزعمونفهموالمبادىء،بالقيمتتصللاشخصيةأمور

ممتدةأمةتهدملاضيقثغرعلىصغيرحاكممساعدةأنمع،النجاحطريقوحدهاكانت

أسبتة!حاكمأن:نصدقوقد،والسلاحالجيشعديدةوالئغور،المدنكثيرة،الأطراف

بالغاً-وحدهذلكولكن،المؤنوتيسير،الطريقوإيضاحالسفنإعدادفيكبيراًجهدأبذل

جهادهمفيالمسلمونبذلهمالولا،مكتسححاسمنصرمدعاةيكون-لابلغما

..والاستبسالالتضحيةفيأكيدواخلاص،الإسلاميةبالمثلراسخإيمانمنالمرير
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و

!يبضبن!مَ

لهرثِالمج!لى

للبطولةرائعأومجالاً،وخارجيةداخليةالداميةللحروبمسرحاًالأمويالعهدكان

منوأظهروا،القتالبأعباءالنهوضإلىالمسلمينشبابفاتجهالنادرةوالفروسية،الباهرة

خارقة.اعاجيبالشجاعةفنون

منممتازينلأبطالمختلفةأساءالدقيقةالحقبةهذهتاريخفينطالعأنونستطيع

الىووثبواتالدأ،مجدألدينهموكسبواكبيرأذخرألأمتهمغنمواوفرسانهمالمسلمينكماة

ذلك،الباهليمسلمبنقتيبةالمغاويرهؤلاءطليعةوفي.ظافرينمنتصرينالعاليةالقمة

بكفاحهفأخرجالنهر،وراءفيماالأطراتشاسعةدولأللإسلامضمالذيالفذالعملاق

،الإيماننورالىالشركظلماتمن،الدامسةالأصقاعهذهفيالوثنيالقطيع-الباسل

التوحيد.مشرقواشراقة

بنمسلمفأبوه،والبطولةبالفروسيةيهيمبيتفيمسلمبنقتيبةنشأولقد

عتاقمنفرسلهوكان،والبسالةالفتوةفيالمثلمضربكانالباهليالحصينبنعمرو

المغاوير،الباديةفرسانمنوالثباتالبأسذويغيريمتطيهلا،الحرون(يسمىالخيل

والبطولة.الفتوةطريقعنوالرياسةللمجدطامحاًولدُهقتيبةفشب

فريقأفإنوالشعوبالقبائلببنالعادلةبالمساواةجاءقدالخالدالإسلامكانواذا

ويرونهاشزراء،نظرة"باهلة"قبيلةإلىينظرونكانواالجاهليةدماءعروقهمفيسرتممن

بوحي-وعدوا،الفاحشةالأبياتهجائهافيفنظموا،وبطولةمجادةالعربيةالقبائلدون

مهينة.ضعةإليهاالانتساب-عصبيتهممن

مجدمنكسبهبما-المتواضعةالقبيلةهذهرفعقد-قبلهمنووالده-قتيبةولكن

الشعوبفيالإسلامسنهاالتيالعادلةالمساواةولولا،العريقةالقبائلمصاتإلى-باذخ
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بلغتهيعتزعربيكلبأمجادهيفخرقائداًباهلةمنالإسلاميةالدولةاختارتماوالقبائل

الىالرفيعةدعوتهصدقعلىالإسلاميقدمهعمليبرهاننفسهالوقتفيهوثم،ودينه

.والمساواةالفرصتكافؤ

فقد،الغضشبابهفيقتيبةلبطولةرائعأمجالأالرهيبةالخوارجمعاركوكانت

وعجائب،الصولانفنونمنوأظهرصبور،وعزم،ثابتبجنانالداميةلججهاخاض

العظائمبهوينوطالخارقةبطولتهيقدرالثقفييوسفبنالحجاججعلما؟الإقدام

.نهوضاكملبأعبائهافينهضالفادحة

فيرؤساءهينتقد،اللسانجريء،الهمةعالي-مراسهوشدةبأسهقوةإلى-وكان

الحجاجعقد،الكوفةَالخوارجبطلُيزيدبنشبيبفاجأفحين،بالغةوثقة،تامةصراحة

فقام"شبيب(،ازاءبهيقومواانيجبفيمايتشاورونواخذواالجيشقوادمنحربياًمجلسأ

،وترددهحيرتهعليهوينعى،الأهبةفيتقصيرهعنينبئهقاسياًكلامأالحجاجوكلمقتيبة

ونحنالجيشوتقودأنتتخرجالرأي:فقال..؟قتيةياالرأيما:الحجاجفقال

بلاءقتيبةوابلى،الجيشطليعةفيالحجاجفخرج،الباهليالبطلارادماوكان،وراءك

صيتفتردد،ساحقةهزيمةالخوارجوانهزمأخاذ،حرولباسفيظهروقدرائعاً،

قلةعلىفهماليسير،بالأمرواصحابهشبيبهزيمةتكنولم،مكانكلفيالابالفارس

الواسعة،المكايدإلىيلجؤونهمثمالمبيد،بلهبهامبالاةدونالحتوفيقتحمونعددهم

الصارخة،والعدة،الحافلةالقوةعنهتتقاصربماالبصيرالرايفيسعفهمالرهيبةوالحيل

وغشيه،الشاممنالمددفطلب،المنيععرينهالحجاجعلىودخلواالكوفةاقتحمواحتى

تمماالأشلاء،منطريقفيالصفوفوتقدمهالرهيبقتيبةكفاحولولاالساهد،القلق

.واستئصالفناءمعركة-خاصةإليهبالنسبة-كانتمعركةفيللحجاجالنصر

وأعوانه،جنودهبينالأولالصففيقتيبةيضعشبيبمقتلبعدالحجاج(خذ

عداوةالمهلبلاَليكنوكان،الباسلالكميتتطلبداميةكريهةلكلكفئاًويراه

كفاحوأبطال،جبارةعزيمةأهلفهم،فادحةنكبةبخراساناستثثارهمفيويرى،شنيعة

كالزبيريين،خلفاءبأنفسهموينادوا،الأموينمنخراسانيقتطعواأنالجائزومنقاهر،

مايعلمالمؤمنينوأمير،المهلببنيزيدعزلاليهيزينمروانبنالملكعبدإلىفكتب

علىتنطويجاهليةنظرةالحجاجإلىينظرفيزيد،مريبتطاحنمنالرجلينبين

منمكانهأن-العريقالسيدوهو-ويرى،ثقيففيونشأته،المتواضعبأصلهالاستهانة
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مرتبةالحجاجفوقويجعله،المتغلغلةوالأرومة،الهائلالحشدذاتالقويةالأزدقبائل

ويصارحومروقه،عصيانهمنفيتأكدوصولتهيزيدطموحيرىوالحجاج،وكفاية

بنقتيبةوتأمير،خلعهعلىالملكعبدووافقأراد،مالهتمحتىو)قصائهعزلهبضرورة

.الزماموملكبالعبءفنهضالحجاجرشحهالذيالقائدذلك،مكانهمسلم

والحكم،الإمارةشؤونورتبالجندفاستعرضفوراً،خراسانإلىقتيبةسار

يعدلانلهبداثموالجهاد،بالغزوالخراسانيينليشغلالنهروراءماممالكلفتحوتاهب

ومهامهاستشاراتهفييعتمدكانحيثوالأعوانالقادةاختيارفي)يزيدأسياسةمن

مماكتيبةقيادةأو،خطةإحكامفيالفرسيشركأندون،وحدهمالعربعلىالحربية

الواحد.الجيشفيالخلافبذوروغرس،للتفرقةالمجالفسح

وقدمهم،الفارسِنكفايةفيفوثق،الصدعهذايرابأنالجديدالقائدشاءوقد

العدوأمامتقفواحدةكتلةماحدإلىالإسلاميالجيشوأصبح،والقيادةالمناصبفي

بإخلاصلتجاهدتكنلمكثيرةنفوسأيرضيأنقتيبةواستطاع،متساندةمتراصة

.الناسبينالمكانةضائعة،الحقمهدورةوهي،وعزيمة

،والتركستانوبخارىأرمينيةإلىالنهرفعبر"قتيبة"بقيادةالِإسلاميالجيشسار

فيالرعبوقعوقدوالفساد،الجوربغمرهامتدابرةمتنافرةبينهافيماالممالكهذهوكانت

اذعنمنفمنهم،الداهمالخطرإزاءيصنعونفيماوحاروا،الضعافملوكهانفوس

والهدايا،التحففقدمالصغانيانملكسارعوقد،ودافعقاوممنومنهم،وصالح

علىفصالحهماوسومان(خرونمملكتيإلىالجيشفتقدم،واستسلامهخضوعهوأعلن

وعتاد.مالمنحملبمامئقلاًقتيبةوسار،الجزية

الإِسلاميالغزومنالمرادفليس،والهدنةالمصالحةبخطةيعجبلمالحجاجولكن

بلادفيالأولالهدفهووحدهالِإسلامنشربل،الأموالوجمع،الثرواتتكديس

المهمةإلىنظرهيسترعيقتيبةإلىبعثذاكواذ،الكثيفبظلامهاالوئنيةتغمرها

لأولكانولكنهالغزو،فيرسالتهعنغافلاًقتيبةيكنولموالجهاد،للغزوالأساسية

والترئثَ،المصانعةتستدعينازحةمطارحفيالمسالكويستطلع،الدروبيختبرعهده

كانماوهذا،واطمئنانثباتفيهدفهتحقيقإلىعمدطريقهوتبين،أمرهملكإذاحتى

والصفد،بخارىفيالمنيعةالحصونلمهاجمةالكافيةالعدةاعدفقد،الأولىالجولةبعدمنه

التركشان.أصقاعفيالحربطبولودُفتْ
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العدوأمامٍواحداًصفاًووقفوا،الملوككلمةفتجمعتداهماً،مزعجاًالخطروكان

قاسيةضروباولقيأليماً،حصاراًفحاصروه،قتيبةالىالوثنيةجموعوزحفت،المشترك

يغفللمولكنه،الممتدةوآكامها،المضطربةبوهادهالهعهدلانائيةمطارحفيالأهوالمن

واحدةجبهةفينضالهوركز،المستميتهجومهجمبل،خصومهعنواحدةلحظة

لهوتحققمجْهِزاً،مثْخِناًقتيبةفتبعه،الوثنيالجيشفيالرعبووقعٍأباديد،حماتهافتفرق

العظيم.للقائدطيبافألاًكانمبدئيظفر

الغنائممنالمسلمونعليهاستولىمابرغمقاطعاًحاسماًالنصريكنلماجل،

قدالمنهزمالجيشفلولإنبل،النادرةوالتحفالذهبيةالأوانيمنجمعوهوما،والأسلاب

والتركالصفدملوكفأجمعقتيبةأمامالوثنيةوتكدستوأحلافها،بأشياعهااستغاثت

فتحالىوتقدمقتيبةبهميكترثفلم،المسلمينمقاتلةعلى،ونسفوكشفرغانةوأهل

هُزمرهيبةمعركةودارت،المتلاحمالقطيعمنالهائلالطوفانامامبجنودهملقياًبخارى

المسلمالقائدفحشدكبير،بنهريتحصنونالوثنيونوكانبدء،ذيبادىءالمسلمونفيها

أمواجوتلقفتهم،والاضطرابالفزعفساد،يأمنونحيثمناعدائهإلىالخهروعبرقوته

بهاوسالت،الرؤوسامامهاحصدتأنبعدالمنيعةبخارىوسقطتالغزاةورماحالخهر

الدماء.جداول

السماءمنقوةأنقتيبةواحسالمؤزر،بالنصرالِإسلاميالجيششوكةاشتدت

العدوانلهموأكدالجهاد،مواصلةعلىوحثهمجنودهفيفخطب،وتعاضدهتسانده

كثيرةممالكأماموحدهيقفالِإسلاميالجيشوان،ثالثةمرةيتكتلانيلبثلاالمنهزم

كانفقد،يكونانالعرببالقائدتوقعماوكان،والإيمانالصبربغيريفوزولنمتكلة

الخضوعفأظهر،للفاتحينعنيفاًحقدأيضمرغيسأ!باذصاحبنيزكأ9الملك

علىويقف،امورهليستطلعالإسلاميالمعسكرإلىووصلودهاء،خدعةوالاستسلام

والجوزجان،والطالقانإمروأوبلخأ9ملوكالىمحنقأارتدانلبثماثموخوافيهدقائقه

ويحتشد،يتجمععدوهقتيبةووجدناراًصدركلفيواضرم،ثورةمملكةكلفيفأشعل

الأهبةسبيللأعدائهتوسعالأياميدعولموغيرهانيسابور(9منإسلاميةجنوداًفاستقدم

ومضايقبآكاميعتصمفوجده،الفتنةصاحب"نيزكأإلىمسرعاًفتوجهوالاستعداد،

حتىتلوحثغرةإلىيهتدونلاأيامأالمسلمونفلبثاليها،النفاذإلىسبيللاوعرة

فيالأحمرالموتودارالعدو،معسكرإلىواضحاًطريقاًفسلكواصعب،كلاللُهسهل
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يشيبطاحنةمعاركبعدالنصرمنقتيبةوتمكن،كثيرةنفوسفسقطت،القتالحومة

.الولدانلهولها

فكان،وخوارزم،وسجستانو)الصفد("شومان،الىزحفهالفاتحالبطلتابع

وهبت،أمامهالرابعةللمرةتكتلتالحائرةالوثنيةولكن،العاقبةميمون،الخطواتموفق

فرأى،خاقانابنويقودها،والأساورةوالمرازبةالملوكابناءيتقدمهامرير،ياصفيتقاتل

الحومة،لقيادةمسلمبنصالحاخاهوندبالموقعةو)دارةالخطةلرسميتفرغأنقتيبة

زالوماسمرقند،أسوارعلىالمجانيقتنصبأنلفورهأمرثم،الصفوفومواجهة

فطلبوا،بالوثنيينالضيقواشتدأحجارها،وتساقطتأركانها،تصدعتحتىيضربها

به،وصلىمسجداًوبنىالمدينةقتيبةودخلحاسماً،انتصارأالِإسلاموانتصر،الصلح

انغامجوانبهافيوترددتمحمد.بنورفاستضاءتجنودهمنقوياًوالياًلهاوانتخب

.الأذان

أوجسمراحةفيواحدةليلةجهاتمرلمأعوامثمانيةفيالباهرالمجدهذاقتيبةكسب

فتارةحرجةمآزقفيويقع،رائعةاهوالاًيواجهالإسلاميالجيشكانبل،بالهدوء

روحهمنفيهيبثذلكوراءمنوقائده،شبابهمنزهراتيفقدوطوراً،ذخائرهتنفد

للرماحصدرهويفتحالحمراء،الكتحِبةفيتقدم،بنفسهالمثلويضربعزيمتهمنوينفخ

فكلما،تعاليمهوذيوع،الإصلامبانتشارهيامهالجهادالىالملححافزهوكان،المشتجرة

مناوتيمابكلاستئصالهاعلىعزمالضياءتعرفلابقاعفيتتغلغلالوثنيةإلىنظر

هدايةللناسفيشرحالجديدةالمدينةيدخلأنصدرهيثلجوكان،وإيمانشجاعة

يدعونمنالعلماءمنبهاويدع،الرسولواحاديثالقرآنآياتويقرئهم،الإسلام

أئمةوجعل،مكانكلفيوبناهاالمساجدبثلذلك،الحسنةوالموعظةبالحكمةاللهإلى

وينهون،والإِحسانبالعدلفيأمرون،الباسلةالجيوشمعيسيرونوعلماءهمالمسلمين

المساواةفيحيون،الإسلاميةللأخلاقالرفيعةالدعائمويقيمونوالمنكر،الفحشاءعن

وعبدالصنمِالحجر،فيهاوتألهالطغاةبهاوتعدد،الاقطاعتنازعهاأممفيالعادلة

اصناماَفأحرق،بنفسهالدينيةالخرافاتقتيبةحاربوقد،اللهدونمنوالناروالكواكب

وتلتهب.تتقدكانتللنيرانبيوتاًوأطفأمقدسة

بهاوأمرعليهامافأخذ"العظيمكالقصرفكانتبالأصنامواق9الأثير:ابنيقول

لهذهتتعرضفلا،واجبعليشكركإن-:مؤيديهأحدولعله-"غوذك!فقال،فاحرقت
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بالنارودعا،بيديأحرقهاأنا:قتيبةفقال،هلكأحرقهامنأصناماًبهافإنالأصنام

فاحترقت.اشعلهاثمفكبر

كانتفقد،والمشورةالتوجيهفيالحخاجاثرننكرلابقتيبةالبالغ)عجابنامعونحن

يعديفتألاوهو،الفتوحباخباريصلهالبريدوكان،النازحجندهلمطالبمتيقظةعينه

لرفممافإنالتنفيذ،غيىالخطةكانتواذا،بالخططوشير،المؤنويبعثالذخائر،

الجيشيخضعوأنمؤيداً،ظافرأالمرسومطريقهفيالحاسمالنصرإلىيصلأنقتيبة

فيضعوجنودهأعوانهيزنوان،بمعارضتهواحدصوتيرتفعأندونلرغباتهالإسلامي

جهادهكللحتىالحربيةوالمقدرةالشخصيةالكفايةلغيراعتباردوناللائقموضعهفيكلأ

بالمدحيفيضبكتابالملكعبدبنالوليداليهفبعثبطولتهدمشقلهوقدرت،بالتوفيق

.والثناء

فإنقتيبةانتصاربمجردالخهروراءمابلادفيفجأةينتث!رلمالِإسلامانوواضح

فيمسجدبناءاوموقعةفيبانتصارانتزاعهيمكنولاالأعماقفيمتغلغلإنسانكلدين

الذينلقيكما،بدينهمالتبشيرفيعسيراًرهقاًالأمربادىءالمسلمونلاقىلذلك،مكان

عليهافأشرق،للحقالنفوساللههدىحتىذويهممنعنيفةمقاومةالوثنيينمنأسلموا

،الإِسلامفيحببهمماالمسلمينسماحةمنهؤلاءوراىواختياراً،طواعيةالِإسلامنور

المكتبةوذخرتوعملاً،علماًأهلهانبغمناصبحواحتىسنونتمضولم،منهوأدناهم

سميمنوأئمتهالإِسلامأسانذةفيترىفأصبحت،والدينيةالعلميةبمؤلفاتهمالإسلامية

،والنيسابوري،والترمذي،والخوارزمي،والنسفي،والبيهقي،والسمرقندي،بالبخاري

تاريخناعنهميتحدثالأفذاذمنآلافإلى،والشيرازي،والبيضاوي،والزمخشري

بالثناء.مضمخأحديثاًالعلمي

الملك،عبدالوليدبنبعدهوتوفيلقتيبة،الأيمنالساعدوهوالحجاجماتوقد

يستندكانالتيالقويةدعامتهبوفاتهمافخسر،الفاتحللبطلتعضيداًعنهيقللاوكان

لوجه.وجهاًالملكعبدبنسليمانأماموأصبحقيادتهفيإليها

أنهمعلوالولاةالمجاهديناقطابمنوآخرينقتيبةيؤاخذالجديدالخليفةواخذ

ينبغيوكان،عليهمالضغنمنشيءنفسهفيفكانالوليد،لأخيهعليهيتعصبونكانوا

رفعواالذينالبسلاء،القادةلهؤلاءذلكيتناسىأن-الخلافةمنصبإلىارتقىوقد-له
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النزيهالعقلمنطقإلىقليلأأصاخولوالسماء،إلىالدولةمكانةوأعلواالإسلامراية

سابقه.معكانواكمامعهليكونوا،تقريبهمفيوجهد،استرضائهمالىلسعى

كشغر،مدينةودخل،الصينلغزوتأهبقدكانأنهقتيبةعلىالنكبةضاعفوقد

بالغزوالمهددةالدولةوبنبينهبالسفارةتععىالرسلوأتتالحدود،منقريبأوأصبح

مراسلةفييستمرأمدشق؟منيأتيهمامنتظراًالغزوعنفجأةأفيتراجع،الإسلامي

شيءمنيكنمهماالمتارجح؟موقفهودقةمركزهحرجمعداخلهواستطلاعالصينملك

رسولهجاءهحينالعربيةالنخوةبرأسهوعصفت،البطولةنداءالىقتيبةاستمعفقد

بلادعنينصرفلنأنهيعلمهفبعث،الصينيالإمبراطورتهديديحمل!الكلابي)هبيرة

زلزالالحاسمالردلهذاوكان،الجزيةويُعطي،الملوكويختم،الأرضيطأحتىالصين

معصاغراًبالجزيةوبعثالإمبراطور،قوىفخارت،الصينيالجيشصفوففيعنيف

الىوضمأرضهلاقتحمالسياسيموقفهدقةولولا،قتيبةعنهفكف،ابنائهبعض

مجلجلبالغيومملبدوالجوعاصفةوالريحيصنعماذاولكن،جديدةاصقاعأالإسلام

بالرعود.

فيالخلافةبلاطإلىبإحضارهامركماقتيبةبعزلقرارهأصدرأنسيمانيلبثولم

الهندفاتحلقيهكمامصرعهللقيالظالمالعزللهذاالفاتحالبطلاستجابولودمشق

مبين.جهادبعدالثقفيقاسمبنمحمدالأعظم

السجنغياهبفيمنيتهيلقىأندونالقتالحومةفييموتأنإقتيبة!فضللقد

الخليفة،جنودأمامليقفالجريئةكتائبهوقاد،الصريحةمخالفتهفأعلن،الأغلالوثقيل

راضيةربهاإلىالباسلةروحهوطارتشهيداًفسقط،بحياتهأودىطاثشاًسهماولكن

فيعليهتألبواالعربمناعوانهأكثرانالمؤسفومنالخالد،وجهادهاالبيضاءبمآثرها

معوالقيادةالألويةفيفقدمهمالخراسانيينبعضكفايةفيوثقأنهإلالشيءلا،محنته

جانبقدبذلكوكأنهالِإسلامشرعهاالتيالعادلةمؤثراًالمساواة،العربمننظرائهم

أكيد.بضلالواعتصمواضحاًحقاً

العربمنالمخلصونمعاً،اماوالفرسالعربفيهائلدوي"قتيبةألمصرعوكان

قريبةالفاتحالبطلنهايةتكونأنمضاجعهمواقض،النائحةبقصائدهمرثوهفقد

والِإيمان،الِإشراقيعوزهابلادفيللِإسلامومكن،الآمالعليهعقدتانبعد،عاجلة
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الأليم.استشهادهعلىحزناًالحارةالزفراتصعدوافقدالفرسمنالعقلاءوأما

معشريا:وقالواستعبر،،فبكىبدمائهمضرجوهوقتيبةجثةعلىخراسانيمرْ

فيلجعلناهفماتالفرسمعشرمناكانولوالمغوار،الفارسوهوقتية!9قتلتمالعرب

قتلتمالعربمعشرياآخر:وقالالجهاد.طبولدقتكلمابهنستفتحفكنا،تابوت

كانأيهما:السامعينبعضلهفقال.بخراسانالعربسيداوهماالمهلببنويزيد"قتيبة"

معناويزيدبالحديدمكبلاًالأقصىبالمغربقتيبةكانلو:قال.؟.واهيبأعظمعندكم

واعظم.عيوننافيأهيبقتيبةلكانبلادنافي

أفقإلىالتاريخفرفعه،ناصعةخالدةأعمالهصحيفةوبقيت،اللهرحمهقتيبةمات

البطلعلىوسلامعزاء.أيعزاءذلكوفي،والئ!هادةوالكرامةبالبطولةيشرقزاهر

العظيم.
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سِ!إل!في!ما"صرّبز!

الهنً!2فا

القاسم،بنمحمدالشابالبطلتاريختطالعإذفمكعلىالزاهرةالبسمةتتلألأ

ذووبثقلهوينوء،البعيدةالهممدونهتتقاصرماالبسالةونوادرالبطولةخوارقمنفترى

تجولمختلفةفتراتالقراءةعنتنقطعوقد،والإقدامالنجدةأوليمنالعاليةالمطامح

باهرإ!نصرمناحرزهمامدىفتتصور،العجيبالبكلهذاعالمفيبخيالك

ولكن،طيوفهوتتواكب،عبابهبهيجيشمتنفساًنفسكفيالزاخرللإِعجابوتترك

تحيلالحزنمرارةفتظن،الأليمةنهايتهتفجؤكحينساخنةدمعةالىتنقلبالزاهرةالبسمة

أحقادهمتتأججأناسعلىالغضبجذواتقلبكفيوتتوهجمرير،مصابإلىريقك

البطلكانولو،العماليقبالأفذاذوالتربصبالأبرياء،التنكيلغيريطفئهافلا؟الآثمة

ارتياحمدعاةمصرعهلكانالرماحمشتجروبين،السيوفمعتركفيمصيرهلاقىقدالشهيد

لهفتاه-وا-ولكنه!أربابها!علىالقيادةوديوناصحابها،علىالبطولةفروضيقدرونلمن

لتلطخ؟المغرضةالأكاذيبتختلقثم!المدمرةوالحزازة،اللاعجللحقدضحيةيذهب

ويمضي.والِإباء.والكرامةالفضيلةبنورساطعةتتألقبيضاءصحيفةالمنكربسوادها

ومن،اللُهلدىأجرهمنيزيدلامعاًوسامأشهادتهلتكونمحتسباً،صابراًربهإلىالشهيد

واقلبلهكانلمنالمؤلرةبالعظةتصيح!!كفاحهقصةذيهيها،الناسعندشكره

.إ!السمعألقى

زمناًالأمويالحكمظلالفيالعربيةالدولةعلىالثقفييوسفبنالحجاجسيطرلقد

برجولته،وتفخر،بهتعتزثقيفوكانت،النفوسوقبلةالأنظارمطمحفكان،بالقليلليس

فيمثلأالحجاجمنيتخذثقفيناشىءكلصارحتى،ومواقفهبانتصاراتهفتيانهاويترنم

هوعمومتهأبناءمنناشىءغلامالحجاجمجدبهرهممناشدوكان،والكياسةالبطولة

فلقن،والبطولةالفروسيةالىاتجهحتىالطوقعنثبكادفما،الثقفيالقاسمبنمحمد

البلاغةفيبسهميضربالحجاجاستاذهورأى،القتالأساليبوحذق،الحربفنون

حتىاوابدهاويجمععيونها،يستظهر،البيانوقلائد،اللغةشواردعلىفعكف،الخطابية

63
http://www.al-maktabeh.com



بقلائدهواتجهالقصيد،منناضرةبازاهيرالطامحةأحاسيسهعنوعبر،الرقيقالشعرقال

بمهاماليهفعهد،سنهحداثةعلىالحجاجإليهواسترعىمعاً،والبيانوالبطولةالحماسةإلى

ماوالمقدرةالكفايةمنأظهروقد،والمرانةالدربةذويمنالمحنكينغيريتقلدهالاخطيرة

فراسةوكانتإ!ضخمعربيجيشراسعلىالسندواديالىبهيقذفعمهابنجعل

بلادإلىالإسلاميةالثقافةودخلت،الشابالبطليدعلىالهندفتحتفقدصادتةالحجاج

..الضبابواكتسحتالغياهبفبددت،والضلالالوثنيةفيعاشت

بنعمرالمؤمنينأميرعهدفيالإسلامابطاليراودأملأكانالهندغزوانوالحق

فيالقيصريةكيانوتزلزلالقادسيةفيالكسرويةسلطانتحطمأنبعدوبخاصة،الخطاب

لهمعهدلاوهضابآكامفيالعربيزحفانيحذركانالفاروقغيران،اليرموك

العاصابيبنعثمانالبحرينفيعاملهالىفكتب،الملتويةودروبها،الوعرةبمنعرجاتها

علىدوداًحملتلقدثقيفاخايا:لهويقولالسند،واديفيجندهتوغلمنيحذرهالثقفي

ذلكوبرغم!!بمثلهمقومكمنلأخذتجندكمنعدداصيبلو؟بالثهأحلفوإنيعود،

وجزائرهاالهندشواطىءعلىعمرخلافةبعدالإِسلاميةالغارا!تتابعتفقدالتحذير

الفسيح،الواديهذاتكتشفالمسلمينكتائبمنالاستطلاعيةالفرقوأخذت،المختلفة

كريه،مأزقفيتقعأو،حاسمموقففيبجنودهتلتقيأندونمنهمتفرقةأماكنوتستوطن

فرغتوقد،الملكعبدبنالوليدالأمويالخليفةعهدكانحتىذلكعلىالحالوظل

ابنجبهةعلىالحجاجوقضىالزبير،ابنعاصفةفهدأتالداخليةثوراتهامنالدولة

سارتذاكوإذالأعاصير،بهتميلكادتانبعدالأمويالسلطانوتمكن،الأشعث

نأيسعدهابلاداًالإسلامرقعةإلىولتضيف،المعطلةالفتوحلتستأنفالعربيةالجيوش

كرمينية،فيوأوغلالخهر،وراءماالىالباهليمسلمبنقتيبةفسار،شمسهعليهاتشرق

مغربمننصيربنموسىواتجهمنصوراً،ظافراًوسمرقند،خوارزمومدن،وبخارى

وبوأ،وبرشلونة،واشبيلية،قرطبةفافتتحقدمنا،مانحوعلىالأندلسبلادإلىإفريقية

نصيبهاثقيفتأخذأنالحجاجرأىوقدخافقاً،علماًللعربيةورفععالياً،مكاناًللإسلام

عمرهمنعشرةِالسابعةفيوهو،القاسمبنمحمدعمهلابناللواءفعقدوالجهادالغزومن

علىيفوحخالداَمجداًوكسبنجمهفسطعالهندبلادالىمقاتلألفعشرينراسعلىفسار

مبعوثأولالقاسمبنمحمديكنلم.الأجيالوراءالأجيالوتتناقلهالعاطر،اريجهالزمن

بنفمُجاعة،الكلابيأسلمبنسعيدالقادةمنقبلهكانفقدالبلاد،هذهالىللحجاج

الموفوربنصيبههؤلاءمنبطلكلقاموقد،النميريهارونبنمحمدثم،السعديمسعر

نائيةأصقاعفيمغبتهاتسوءقد،خطيرةبحملةيجازفأندون،وتحفظتفدةعلىالجهادفي
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وكانت-صيلانملكاهدىحتى،الرشيدةالحيطةهذهيحبذالحجاجوكان،سحيقةوأودية

فيتوطنممنمسلماتعربياتنساءتحملسفينةالحجاجالى-الياقوتجزيرةحينئذتسمى

.ما.حينأسيلان

االديبل"قراصنةمنقومعليهافخرج،العربسواحلإلىالسفينةواتجهت

الخبرإليهوطار!واحجاجواحجاج:يربوعبنيمنأعرابيةفصرختنسائها،علىواستولوا

بتخليةالديبلملكإلىكتبثم!!لبيكلبيكوالبحارالجبالوراءمنفنادىباستغاثتها

بناللُهعبدواختارالحجاجثائرةفثارت،يحبمابغيرالردفجاءالنسوةوإطلاقالسفينة

البجلي!طهفةبنإبديلبهاستبدلثمشهيدأعنهاللهرضيفذهب،الحاكملقتالنهبان

ليلةوأرق،الحجاجامامالموقفتحرجذاكو)ذ!حاسمأمرإلىيصلأندونبالشهادةففاز

.تكونمنيدوعلىالهندغزوفييفكرطويلة

تأملثم..شهيدخلفشهيدأالشجركأوراقيتساقطونقوادهراىأنبعدوذلك

الجيث!لقيادةيرشحهماوفدائيتهوبسالتهحزمهفيفراى؟القاسمبنمحمدعمهابنفي

ودونهماصريعانقائدانفهناك،هزيلةشخصيةلهتختارحتىهيناًالموقفيكنولم،المحارب

الصغيرالبطلاختياركانفقدواذن،الآمناتالمسلماتعلىويغير،المحارميستبيحطاغية

الجيش،إعدادعلىبنفسهالحجاجأشرفوقد،واعيةدراسةونتيجة،حاذقةفراسةوليد

يحملقوياًأسطولًاواعدالجنود،وصفوة،الأبطالخيرةمنمقاتلألفعشرينفاختار

الأدواتمنإليهتحتاجمابجميعالغازيةالكتائبزودكما،الئقيلةوالعددوالمؤنالماة

المادةبهلتبقىالظلفيوجففهالقطنفيالخلوضعأنالأمربهبلغوقد،والمسالالإِبرحتى

علىفاستولىالهند،إلىإيرانحدودالجيشاجتازثمالماءفيالغمسِبعداستعمالهافيسهل

لمقاتلةواستعد،واعلامهبخيولهالجيشفخندقأإالديبلإلىزاحفاَ،الهامةالعواصمبعض

..المنيعحصنهفيالِإقليمحاكمداهرأالراجة9

كانلقدوالأسوار!بالقلاعمتحصنمنيعبلدفيالبسلاءالمغيرونيصنعهماترى

دكاًفيدكهاالحصونداخلإلىالصخورمنهتقذفأ)العروسيسمونهضخممنجنيقلديهم

وعلبالمدينةيرتفعضخمصنمإلىصخورهميصوبونأولاءهموها،بالأمستغنلمكأن

فهم،الوثنييننفوسفيعاليةمنزلةلهوكانت،ابَحاهكلفيالريحمعتدوررايةرأسه

رايتهسقطتفلمابسؤيمسهمنعلتدورالدائرةويظنون،حولهويطوفونيعظمونه

نكصتحمراءمعركةودارت،الفاتحينالغزاةلملاقاةفهبواثائرتهمثارترأسهوتهشم

المدينةوفتحوا،العاليةالأسواروتسلقوا،خلفهمالعربفتسلل،اعقابهمعلبالوثنيين

للمتقين.العاقةفكانت،اللهكلمةوتمتعنوة
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لمولكن،والفلاحالفوزطريقفيبهيسيرظافر،منتصرلجيشرئيساًمحمدواصبح

استمربل،والمباهاةالزهوالىبهتجنحاو،الرفيعتواضعهمنفتغيرالنصر،نشوةتأخذه

بأمريقطعفما،رحيمةعادلةمعاملةوقدراً،سناأباهيكبرمنوفيهمواعوانهجنودهيعامل

أربعةمناكثركانواإالزطامنجيشهإلىانضمواالذينانبل؟ومناقثةمشورةدون

بينقارنواوقد،والحماسةالاستبسالالىدفعهمماوأريحيتهمروءتهمنوجدوا،مقاتلآلاف

البونفرأواالقواد،وشراسة،الملوكغطرسةمنيعرفونهوماالصغيرالعرببالبطلشمائلٍ

،الغازيالجيشكلمةفاتحدت،رفيعةانسانيةصورةفيالمسلمالفاتحلهموظهرشاسعا،

)الراجةوايقن)مهران(ضهرعبرحتىفتحهاإلابمدينةيمرلافكان،المقدامقائدهوراءوسار

أشتاتمنالوثنيةفلولوجمعجعبتهفيسهمبآخرفرمى،يدهمنخرجقدالزمامانداهع

الهولخلفهاجثم،رهيبةالحربرحىودارت،فاصلةلمعركةواستعد،المقاطعات

قذائفولكن،مقدمتهمفسَقهقرالعربخيولليرهبواالفيلةالوثنيونركبفقدالمستطير،

نفوسهم،فيالذعرووقعالوراء،الىبأصحابهافئ!ردت،الأفيالافزعتقدالملتهبالنفط

لججفيوغرقتبالأشلاءالأرضامتلأتحتىبالسلاحعليهمواجهزوا،المسلمونفدهمهم

وأسلابه.مدينتهعلىالمسلمالفاتحواستولىقتيلاً،)الراجة(وسقطالدماء،

)الملقان(الى)بياس(نهرقطعحتىالمشركةالوثنيةمنالسندأرضيطهرومضى

الصبر،وقلالزادفقدحتىكبيرةمدةمحاصرتهاإلىفاضطرعنها،تذودجبارةقوةفوجد

الغزاةاهتدىإذمسفر،صبحعنانجلىقدالظلامولكن،النفوسمنمبلغهالجهدوبلغ

غنمهعماتسلولا،التسليمعلىالوثنيونوأرغمعنها،فقطعوهبالمدينةالماءمدخلإلى

درهم.مليونوعشرينمائةبلغخالصذهبمنالمسلمون

فرفرفالشمالناحيةمنالقاسمبنمحمدإليهوصلماأقصى.)الملقان(.وكانت

ملكقدالفاتحالبطلكانولئنالنور،إلىالظلماتمنوخرجت،الِإسلامعلمعليها

وسماحته،بعدالتهأنفسهمالهنودسحرفقدالعظيمةوبطولته،النادرةبأريحيتهالكماةجنوده

وتنفذ،تطبقأنيحبجديد،دينمبادىءمعهكانتبلوالاستيلاء،السيطرةهمهيكنولم

،ميسرةمبسطةالإسلاميةالثقافةنشرعلىوعمل،يغزوهمكانكلفيالمساجدبنىلذلك

الضيقةالحرفيةعنوتنَأى،استنباطهسلامةعلىتدلفقهيةأمورفيبرأيهأسهمإنهبل

النذورلهوتقدم،الأموالإليهتُهدى)بدا)الروار(لأهلكانفقدالكريهالآسنوالجمود

اعتبرإذوعدهعندوكان،الشرطلهذافخضعبسؤيقربهألاالقاسمابنعلىاشترطواوقد

عمالهعلىيوزعوكان،المجوسعندالنيرانوبيوتواليهود،النصارىكنائسمئل)البد(

وممدهالفتوةتغذيه،بالغصبرفيتعاليمهتنفيذعلىوشمهر،والنصفةالعدالةالىتدعوكتباً

66

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بطولته،حولالبديعةالأساطيىونسجواشديداً،تعلمَاًالهنديونبهتعلقوقد،الشباب

شديداً،جزعاًفراقهعلىجزعوا؟مجدهومرقىكفاحهمسرحعنبعزلهالأمرجاءوحين

بالحصىصرروهوقد.آسفينمتحسرينوالشبابالرجالوودعه،يصرخنالنساءوخرج

.الصدور.ويملأالأفئدةيحتلكانو)ن،للعيونماثلأشخصهليبقىجدرانهمعلى

تجدوالتنكيلالتشريدظلماتإلىفخورأورجوعهعزلهاشابعنتسألوحين

إلىالأرعنالحمقويقودهمالأهواء،بهمتلعبأناسعلىواللوعةبالأسفمشعرةالاجابة

بنسليمانالخليفةلدىذنبمنالباسلللبطليكنفلم،والعقوقالجحودمهاوي

وليس،انتقامأبشعمنهالانتقاممنبدفلا،الحجاجغريمهعئَمابنأنهالاالملكعبد

فالشهادةالقتلإلىالمفضيالتعذيبإنبلالحقد،وتبعدالغيظتشفيعقوبةوحدهالعزل

الغدرمباءةفيدمهليسفكالقتالحومةمننجاالذيالمغوارالبطللهذاالأليمةالخهايةهو

عنبخلعههمحينالملكعبدبنسليمانوترقدالحجاجكانوإذا،والانحطاطوالنذالة

نأطاغِةلملكيبيحماالاسلامتعاليمفيوهل..رحمهوذوياقربائهذنبفما،الخلافة

ماساةتلك؟!التاريخوفضيحةالأبدعارويكسبوزربأفدحفيبوءالأبطالدماءيريق

،نمآثرهتشهدوالدنيابهالبطلأعداءيفعلأنعسىماذا..القلوبوتحرقالأكبادتفتت

فيالمنائحونسجت،مأتمكلفيالنوادبلصرختمباشرةبقتلههمواولو،بفتوحهوتترنم

الرهب!والغدر،الشنيعالفتكيبررآفكإثماختلاقمنبدًفلاناد،كل

وبينبينهكانتآثمةعلاقةعنفاضحةباطلةدعوىاذاعةعلىأمرهمأجمعوالقد

ولممملكتها،وممزقأبيهاقاتلعنصراحأإفكاًلتختلقالأسيرةبالأميرةجاؤواثم)داهعابنة

ويؤرق،عليهحقداًقلبهايتنزىعنيدغريمعليحرضهامنإلىحاجةفيالأسيرةتكن

مقيم،حزنمننفسهاوعلى،دائمشقاءمناهلهاعلِىالزاهرةفتوحهجلبتهماعينيها

علىفلاكته،زائفةمفضوحةصياغةلهاصيغالقولمنافكاَتذيعالموغرةالحاقدةفاندفعت

المبررةالأسبابومهدوا،الخطةأحكمواأنهمالخليفةلأعوانوخُئلالأشهاد،رؤوس

تتعالىصرحاًويهدمونكوكبهيسطعنوراًيطفئونالآثمةشهواتهموراءفاندفعوا،للاغتيال

سادتزمنفيبالِإعدامالكفاحعلىءكوفىلبريءمشهدافجعلتشهدتنظروالعيون،قمته

..الحكيمالعقلوخنس..الجامحةالنزواتفيه

كلمةمنلهبماالخلافةويتحدىالعزليقاومانالشهيدالقائدطوقفيكانلقد

منتوقعهلماطائعاًواستسلمراضياً،صابراًالمح!نةقابلولكنه،ودولتهجندهفيمسموعة

كلمةوإعلاءالإِسلامنصرةسبيلفيالغروقائعهتتقدمهبريئاً،شهيداًربهلقيحتىالنكال
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عمرهفاصبح،الفاصلةبملاحمهوترنموافتوحهسجلوامنالتاريخكُتابفيوجدوقد،الدين

منالشبابجهودلهتتسعلمافسيحاًومقياساً،والبسالةالبطولةفيالمثلمضربالقصير

الإسكندروبينبينهطريفةموازنةالعباديالحميدعبدالأستاذعقدوقد،روائعاعمال

بغزوةشبيهةالهندإلىكزوتهانفبين(العربيالتاريخمن)صوركتابفيالمقدوني

نإحيثومنبالسند،الثقافةنشرفيالآخرمنهجنهجقدكليهما)نحيثمنالإِسكندر،

فالفاتح،رأيهمستطلعاًويراسله،فتوحهطرفمنطرفاًأستاذهإلىيهديكانكليهما

ويراسلهالحجاجإلىيهديكانالمسلموالفاتح،ويراسلهأرسطوإلىيهديكانالمقدوني

اهـ.المواقفبعضفِىرأيهمستطلعاً

عمرهمنوالعشرينالرابعةيبلغولمالقاسمبنمحمدالعربالبطلاستشهدلقدأجل

فاستضاء،الِإسلامرقعةإلىالعظيمةالباكستانوضمالجيوضوقادالفتوحفتحأنبعد

الثاهقالمجدهذااستتمولقد،المسلمينخيرةمنمليونمائةبعدهجاءوبمنبجهاده

المحجلفارِسهاالعقوقطوىثم،والنجاحبالظفرتكللتقصارسنواتفيالباسللصاحبه

..الكفرانومطارحالجحودمهاويفي

الأسحارِ"كواكبِغمْرُوكذاكعمرَهُأقْصَرَكانَماكوكباًيا9
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محبرلرّكقتَفَيئ

ا!كرإوجصركلفاسسئى

بتخليدجديرأوكان،الإرادةحازمالهمةبعيدبطلأالهرحمهالغافقيالرحمنعبدكان

لأصحابهاكُتب،محظوظةأسماءغيرتعيلاالتاريخحافظةانلولاذكرهوترداداسمه

ماالتضحيةوروإئعالفدائيةضروبمنالعظيمالبطلهذاأبدىولقد،النهايةفيالنصر

جنود.بغيرقائداالخارقةبسالتهمعالأخيرةالمعركةفيكانأنهإلاويعجبيدهش

عنوالحديثالفقهوتلقى،الصحابةكرامفصحب،مباركةنشأةلأوقد

نزحفيمنفنزح،بانتصارهوشغفاًللإسلامحماسةنفسهوفاضت،وغيرهعمربناللهعبد

منفيهاشتركفيمانجمهتالقثم.دينهسبيلفيمجاهداً،الكماةالبسلاءمنالأندلسإلى

وتقدم،وأصحابهمعارفهإجلالواكتسب،والمروءةبالشجاعةفعرف،والحروبالغزوات

.المعاركويديرالخططيرسمممتازاًقائدأالصفوف

القبليللخلافومسرحاً،والثوراتللفتنمرتعاًالأولعهدهافيالأندلسوكانت

رأسهاحتى،للحوادثيئبتوالمأناسنصيربنموسىبعدوليهاوقد،والعنصري

وكان،الإداريةمهارتهوأبرزوالاستقرار،النظامإليهافأعادأالخولانيمالكبن)السمح

فلقي،الباسلبجشهوتقدمالجهاد،رايةويرفعالغزو،يستأنفأنفرأىمقداماً،بطلاً

"سب!مانياأقواعدومعظمو،قرقشونة"اأربونة(واستعاد،والتوفيقالنجاحمنكثيرأ

ولكنه،عنيفةمقاومةفوجد"أكوتينأإلىاتجهثمإسلاميةحكومةبهاوأقاموحصونها،

عددأيفوقهكثيفجيشأمامفوقفنولوشةأ9إلىوتقدمرائعاً،اكتساحاًالعدواكتسح

نأاللهوشاءبالدماء،حمراءحومةفيبجنودهوقذف،صفوفهواخترقبهيعبأفلمؤعدَدا

البطل،قائدهمفقدواأنبعدثانيةالمسلمونفانسحب،الكريهمأزقهفيشهيدأيسقط

الجنود.منكبيرأعدداًوخسروا

،للقيادةاختيارهعلىالجيشفأجمعالمعركةفيجنودهأحدالغافقيالرحمنعبدوكان

واستشهاد،قائدهمصرععلىالأليمحزنهولكنالجنوبإلىيرِتدأنالحنكةمنورأى

.والهجومالغزوواستئناف،الأبطاللمصارعالانتقامفيجدياَيفكرجعلهزملائه

تعيينفيلهتابعةالأندلسوكانت،للقيادةالغافقياختيارعنالإفريقيالوالييرضولم
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أجبرهقدمتتابعةأعوامخمسةدامالذيوالاضطرابالقلقأنالامكانهبغيرهنجعث،الولاة

.للنضالالكتائبويجهزالصفوفيتقدمعرينهالىالأسدفعادثانيةمرةالرحمنعبدتعيينعلى

الضرائب،نظامفعدل،والمساواةالعدالةعلىيقومداخليب!صلاحالرحمنعبدبدأ

معاملةفيالإسلامتسامحوأظهر،والظنونالريبحولهحامتمنالعمالمنوعزل

.زاثدأ.فرحاًبولايتهالأندلسيونوفرح،عليهبالثناءالألسنةفلهجتواليهود،النصارى

عروقهفيسرتالتيالإسلاماخلاقإنبل،والعدالةالحقسبيلفيأحداًليحابييكنولم

،وافرةاسلابأفيهاغنمعاجلةغزوةيغزووجعلتهالرشاد،سبيلألهمتهبدمائهواختلطت

أخرجثمفكسر،بهفامر،والياقوتبالدرالمرصعالذهبمنصغيرعموداصابهفيماوكان

غضباًإفريقيةواليفغضبالجنود،منمعهمنعلىالباقيوقسم،اللهأمركماالخمسمنه

الرحمنعبدفرد،قاسيةلهجةفييتوعدهفكتب،مجاملةإليهبهيتقدمأنيودكانإذشديداً،

يدلوذلك.إإمنهامخرجاًللمتقيناللهلجعلرتقأكانتالووالأرضالسمواتإن:يقول

لافهو،الشفافةالواضحةالِإسلاميةبالخلالوتخلقهوورعهالقائدايمانعلىساطعةدلالة

نالالعاليةالشمائلوبهذه،جنودهدونشيئاًلنفسهيدخرولا،الحقفيبكبيريعبأ

.القلوبشغافواحتل...اللهثواب

الفتحفينصيربنموسىامنيةتحقيقعلىأكيداًعزمأيعزمالباسلالبطلهذاوكان

شعوبإلىوحضارتهالاسلاممدنيةحاملًاالإِفرنجأرضفييوغلأنيريدفهو،الإِسلامي

دمشق،الىالقسطنطينيةمنفينفذالثرقعلىيعطفثم،والضلالالظلامنبغارقة

هذاالنور،إلىويخرجهمالظلماتمنشعوبهاوينقذ،الأورئيةالقارةالِإسلاميعموبذلك

وقد-يودفهو،الحميةنارصدرهفييذكيكانورفقائهأمالكبن"السمحمصرعانإلى

فاشاعوا،الإسلامبقوةالوخيمةالظنونظنواالذينهؤلاءيؤدب-أنالماساةشاهد

الجيوشيدرباخذَثمومن،قوادهومقدرة،ابطالهشجاعةحولالمسمومةالثائعات

عندالإداريةأعباؤهتنتهولم،بكفايتهاللائقموضعهفيجنديكلويضعالذخا؟ر،ويحشد

فرقاًانتخبكماالاستشهاد،أوالنصرإلىتتطلعنفوسفيالحميةوإذكاء،الجيشإعداد

إلىوأضافوا،الحربيتدريبهافأحسنوا،العربمنأبطالإلىبقيادتهاوعهدالبربرمنمختلفة

..خالدةمكرمةالبربرعلىهذابعملهالغافقيخلعوقد،عظيمةقوةالإسلاميالجيش

علىتهيمنلمالِإسلامروحكانتوإنوموهبةكفايةالعربعنيقلونلاأَنهمفشعروا

والأستعداد.التوجيهفيكبيراًأمداًبعد--فقضوا،عاجلةتامةهيمنةمشاعرهم

فيالِإسلاماعداءمعيشتبكأنقبلالداخليةالجبهةيطهرأنالرحمنعبدراىوقد

بربرياًوالياًقبلمنوكان،نسعةأبيبنعئمانإلىجنودهمنبكتيبةفبعث،حاسمموقف
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علىوحقداًحسدأفاضْطَرَمَ،البرينيةلولاياتحاكماوعينعنها،فعزله،الأندلسعلى

ليضمنوكتني()1دوقابنةتزوجانهبل،مقاتلتهعلىالإسلاماعداءمعوتعاهدالغافقي

الجيوشالجنوبمنيخشىفهو:نارينبينالدوقهذاوكان،الرحمنعبدقتالفيمساعدته

جيوشيخشىكا،حصونهوتدمر،مقاطعتهتهددمنهمقربةعلىاصبحتالتيالإسلامية

معاقله،واسقاطلمناوشتهالزاحفةبطلائعها(مارتل)شارلبعثوقد،الشمالمنالإفرنج

إلىالخبروطارأيضاً،ومصاهرتهنسعةابيابنمعاهدةإلىمجازفاًاضطرارأفاضطر

وقتلهفحاصره،جنودهمنالمهرةأحدبقيادةجيشاًالخائنالواليإلىفأرسل،الرحمنعبد

وخيانته.مروقهجزاء

حياتهرصدالذيالضخملمشروعهطبقاًالغزوواستانف،جنودهالغافقيعبأ

النصر،وحالفه)أكوتين(ولايةعلهجمثمالروننهرعلىالواقعةالمدنفاكتسح،لتنفيذه

حتىخطواتهجميعفيمنتصراًزحفهوتابع،يدهفيوسقطتفلولها،وطاردجيوشهافمزق

العاصمةوأصبحتاشهر،بضعةفيالغربإلىالشروَمنالجنوبيفرنسانصفافتتح

فيبهيتوجونماإقداماًوزادهم،وحميةحماسةجنودهالهبوقد،بالسقوطمهددةالفرنسية

العظيم.والفتحالباهر،النصرمنمعركةكل

المسيحية،زعماءوفزع،الإسلاميةالجيوشلتقدمصارخأانزعاجاًأورئاانزعجت

إشعالفِىعليهيقدرونماأقصىوبذلوااورئا،آفاقفيالصليبيةصيحاتهمفأرسلوا

يتولىعاجزاًضعيفاًالفرنجةملكوكان،لرجالهالعداوةوتأريث،للإسلامالكراهية

للكفاحقائداًوقدموهالصليبيونحولهفتجمع،أمورهقيادة(مارتل)شارلقصرهحاجب

لفيؤضخماًجشِمأفحشدقيادتهوراءمنإليهايهدفواسعةأطماعذاوكان،النصراني

وقد،المتوحشينالآدمِنمنمرعباًطوفانأويجمع،المتوحشةوالعشائرالجرمانيةالعصابات

فوقالممتدةضفائرهمويرسلونوالنمور،الذئاببجلوديتشحون،عراةحفاةخرجوا

الكثيفةبجموعهموضاقتحمراء،مزعجةصورأالبدائيةللوحشيةفيرسمون،ظهورهم

متزاحمين.متراصيناللوارضفافعلفتدافعوافرنساسهول

بجنودهفانتظروالمكيدةالحيلةاعملبلوحدها،القوةعلأمارتلشارل9يعتمدلم

وقتاًانتظارهممنبدفلا،والأسلاببالغنائممثقلونالمسلمينأنعلموقديسير،غيروقتاً

يتسعكما،جهةمنعليهاالحرصإلىوليتجهوا،القتالعنالثمينةبنفائسهاليشغلواما

الاحتمالاتوتقدير،الدقيقةالخططووضع،صفوفهلتنظيمأخرىجهةمنالوقتأمامه

هذاامامسيقفونأنهمنفوسهمفييقدرونالمسلمونيكنولم،والدفاعالهجومفيالمتوقعة

كلالقادةقلوبمنخلعالنصرمنوثوقهمانإلاالمتوحشالموجمنالحاشدالطوفان
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عثهم،جنودهفييخطب-معاًوالهيجاءالمنابرفرسانمنوكان-الرحمنعبدفأخذ،خوف

المتوثبةنفسهبهتزخرمماكئيرأخطبهفيفأفرغوحميةحماسةيتقدوكانوالصبر،الثباتعلى

مامرتقباًالأقدار،بمسالمةالراسخاليقينويدفعه،المشرقالأمليحدوهبجنودهتقدمثم

.الأحداثعنهتتمخض

عدداًيختلفانجيثانالتقىوتور-بواتيهبين-الأطرفالشاسعةشمبانيارحابوفي

الفرنجة،صفوفعلىالمسلمينفرسانهجمتاللوارنهرمنمقربةعلىودينأ،ولغة

.الظلامبينهمافصلحتىالنهارطيلةالجانبينمنالقتلىجثثوتكدست

الباسل،قاثدهموراءالصفوفاخترقوافقدمغاوير،اسداًالمسلمونالجنودكان

صفاًاخترقوافكلما،قبلمنيعهدوهلمماالمس!ميتونضالهمالأعداءجلَادمنورأوا

نهاراًوقضوا،المتوحشالمرعبالصياحذاتالمدججةالصفوفوحولهمأماَمهمتلاحقت

منالدارعينالكماةليسقيالموتملكواختال،الفريقينضحايافيهكثرتكريهاًعابساً

ووقفالأعصابوتحطمت،القوىخارتحتىالشمسغربتوما،ينضبلاثجاجمعين

حين.الىالرماحتشاجريمنعكثيفاًحاجزاًالدامسالليل

واستبشاراًفرحاًلهاطار،داهيةفكرةمارتللارلالليلحندسفيبرقتوقد

البرابرةمنمنهموكثير،النادرةالذهيةوأسلابهم،الثمينةبغنائمهممثقلونفالمسلمون

يصيحبمنيبعثأنالاالجيشانيتلاحمحينعليهفما،الغاليةنفائسهمعلىيحرصونالذين

فيتمكنعنها،مدافعينالمسلمونليرتدالمباحةوالنفاسْ!،المنهوبةالأسلابعلىباكياً

القائدبذهنجالتقاصمةماكرةفكرة!!شممذاتوانوف،عزيزةرقابمنعدوهم

البكاءوارتفعمكانكلفيالصراخوطار..الجمعانالتقىحينبتنفيذهافبادرالفرنجي

الخيامإلىواندفعواالقتالميدانالكثيرونوترك،شارلتوقعهمافصح،المائسعلى

وذاتاليمينذاتبجوادهيعدوفطفقوافزعهالرحمنعبدالرهيبالموقفوهال،مذعورين

بالقناطيرهياماًوجنوا،المالحبلهمزينمعشرفيوالِإقدامالثباتإلىداعيأ،الشمال

المرتدين،منالطامعينتركاليائسةصرخاتهخابتوحين،والفضةالذهبمنالمقنطرة

الرهيب.المتوحشالطوفانامامبهمليقفجنودهخيرةمعواندفع

بصفوففأطاحتوإكباراًإجلالاًالتاريخلهينحنياستبسالًاالقائدكتيبةواستبسلت

علىالمزْبدِبموجهزحفقداللجبالطوفانولكن،المتراميةالمتراصةالجحافلمنهائلة

ذإالِإسلامجيوشالذعروسادشهيداً،صريعاًالغافقيالبطلِفسقطالمناضلنِالفدائيين

امعنحينفي،والارتباكوالذهولالحيرةإلىودعااليماً،موقعاَالرحمنعبداستشهادوقع
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ررمر!!حلاجثثوسمَطت،كثيرةنفوسفطارتواهلاكاً،تقتيلاًالمسلمينفيالعدو

تحضرثهيدأويئنبجريحيعبأفلمواستئصالاً،حصدأجيشهمع(مارتلأشارلوتمادى

الأندلسفيبمثلهالمسلمونيسمعلم،اشأميومعلىالستارفطوىالأسودالظلاماقحتى

نظراًالشهداء!"بلاطبمعركةالِإسلاميالتاريخفيالحمراءالمعركةهذهوعرفت،ذلكقبل

الِإسلامي.الجهادشهداءمنالرهيبميدانهافيسقطمنلكثرة

افهائيالانسحمابوقرروا،المخهزمالجيشفلولالليلستارتحتاجتمعتوقد

هدوءفيسريعاًالجيشوتقهقر،الخطبوتفاقم،النكبةعمتانبعد،بالظلاممتسربلين

ساعاتفيإنقا!هإلىسبيللاالجرحىمنوعدداً،وذخائرهغنائمهوراءهتاركاً،صامت

..!ق!مالِإسلامياللواءيجدفلم!مارتل)شارلنظرالئ!مسأشرقتوحين،معدودات

معهـخفاونالوقتبهطالثم،يصنعمايدريلاقليلاًوتلبث،بليلبيتتمكيدةفظنها

منضخمةوذخيرةالمحتضرينالجرحىغيريجدفلم،الاسلاميالمعسكرإلىبحذرجيشه

وضبمالمتخاذلةالأرماقمنالباقيةالبقيةعلفأجهز..الكارثةوقوعسببتالتيالأسلاب

ا!ارهبرغم-الِإسلاميالجيششكيمةزالتوما،ومالعتاد،منيدهعليهوقعتما

!امكتفياًقواعدهإلىورجع،المتقهقرةالفلوليتعقبانفخاف،وتخيفهترهبه-الحزين

أ!از!جمردداًمكانكلفيالطبوليدقوجعل..ساحقنصرمنالمعركةهذهفيأحرزه

.النجاحواناشيدالنصر

!ابأثحرزالوما،بالحلومعصففرحاًالنتيجةبهذهالنصرانيةفرحتلقدأجل

ضفرواوقد،مستبشرينمزغردينال!ثهداء"بلاط"معركةعنيتكلموناليومالىالغرب

أووفالذيالنصرانيةبطلوعذوه،مارتللشارلالمديحقصائدونظمواالثناء،أكاليل

لأحلكوتعرضت،العواصفزعزعتهاأنبعدالمسيحيةأركانوثبت،الِإسلامامتداد

!حماداخيالياًرقماًفذكروا،العربهزيمةوصففيمؤرخيهماكزوبالغ،الأزمات

وهموهذاوفناء،استئصالمعركةالبلاطمعركةجعلوابل،برهانإلىيستندلاالِإسلام

مارتلشارللتتبعالهزيمةبعدمرهوبةقوةللمسلمينتكنلمفلوبعيد،وتضليل!كاذب"

ذلكعنجبنولكنه،العريضوالزهوالعاليةالروحذيالمنتصربجيشهالمرتدةفلولهمٍ

بهيزيدجديدكسبعنيحجمأنالطموحللقائدكانوما،الصعابمنيعترضهمامقدرا

وجهفيوقفواأنهمالهزيمةبعدالمسلمينتماسكعلدليلاًويكفيالبعيد،وصيتهالتاريخيمجده

يحلمكانأنبعد،خططهوحطمأيأسهامتناعاًعليهفامتنعت!حاصرااربونةالمنتصرحينماالقائد

عتفيا،قواعدهراجعاًالىفرثمومنجميعها،الأندلسمنواستئصالهمالمسلمينبإبادة

.النغماتأعذبسمعهفيوترسلعاطر،بأريجتفعمهوالغلبةالفوزوأحاديثانتصارهبسابق
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يبذلهمااقصىوبذلالبلاء،احسنأبلىأنبعدالغافقيالرحمنعبداصششهدلقد

ذإ،ثانيةمرةفرنساسهولفيتكررت)احد(مأساةولكنحياضهعنالذودفيباسلقائد

ناسبقكماالغربفيالغافقيالبطلقآسفواالجهاد،وتركوا،الغنائمعلىالمسلمونتكالب

ليبرزجديدمننفسهيعيدالتاريخوكأن،الشرقفياحديومالهاشميالرسولآسفوا

ويتدبر؟!يعقلمناينولكن،العظاتوابلغالعبرشتىللمسلمين

أجمعفقدالشهيد،البطلمجدمنبريقاًيطفىءلمنفسهالتاريخهذاأنعلى

قتالقاتلفقد..ضياءمنبسطورالعجيبةفدائيتهوسجلوا،و)كبارهتقديرهعلىرخونالمؤ

اسششهاده.فيلحظةيشكلاوهوالموتإلىوتقدم،المستميت

تجديهأندونالدائرةوعليهعليهمفدارتالمالبريقسحرهمبمنيصنعوماذا

؟واستبسالتضحية

وهرع،الموقفبهتحرجحينجندهعلالسيطرةيملكلمالشهيدالبطلان:يقالقد

فيتدخلأندونبغتةأمثالهاتقعفجائيةانتفاضةهذهولكن،الأسلابإلىالطامعون

ألفوقائدالنصر،تعودزعيمأغفلهاإذاخذةللمؤمحلاًتكونأنيمكنولا،القادةحساب

نأدونمنهاوحذرالأسلابخطرإلىفطنقدبالذاتالغافقيانعلى،والامتثالالطاعة

اللهعبدمحمدالأستاذذلكذكركماالأهواء،واتحادالكلمةاجتماعفيرغبةامرهافييشدد

الأستاذذكرهعمايخرجلاآخرنقدوهناك!الِإسلامتاريخفيحاسمةمواقف9كتابهفيعنان

65:صقالحيث!الأندلسإلى"رحلةكتابهفيالبتانونيليبمحمد

انقبلهجومهلسيلحداًيجعلأنفرنسابلاددخولهبعدالغافقيعليجبكان9

!.هزيمةوالنصرخذلاناًالفتحبهانقلبالذيالحدعندالسيللهذاالطبيعيالضعفيقف

مشاعرعلتهيمنكانتالتيالدينيةالحميةعنغافلاًالكاتبيخطهنقدوهذا

ألهبتوقد،تجبلمإنالشهادةفيهاتستحبفريضةالإسلامانتشاروتجعل،المسلمين

شبحكلأذهانهممنطردوثوقاًالنصرمنفوثقواالغزاةنفوسالمتواليةالانتصارات

ذكركماللنكبةسببأالطبيعيالضعففيكونالقوةناحمِةمنتوايؤلماضهمعلى،للهزيمة

ظنونوأخلفت،القريبالنصرأبعدتالتيهيوحدهاالغنائمكارثةإنبلالأستاذ،

عليهاالتناحروجدحينصارخةدعواتعنهاالتخليإلىدعاوقد،جنودهشجاعةفيالقائد

مقامإلىفارتفعاللهجنبفيهينةرخيصةبنفسهجادالأمربهضاقوإذ،الكارثةبابيفتح

.الشهداء.منالبررة

الوَعْرُوالخُلُقُالمرالحفاظُاليهفرذَهُسهلأالموتِفوتُكانوقد
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ا،!يئ
عضمىصلبابطل

مجتمعهمفيضخمبمجهودقامواالأفذاذالأبرياءمنمئاتالإسلاميالتاريخفي

كماوقائعهمالمؤرخونوسجل،يستحقونمابغيرفقوبلواالفتنبهمعصفتثمالمعاصر،

لأنصفواالعادلالمنطقيمليهاكماالحوادثتأملواانهمولو،خصومهمالسنةعلىشاعت

!!الأراجيفعنوأعرضواالبريء

منلسواهلي!ماالقائدلهذافترى،التاريخكتابةفيدورهيلعبالحظولكن

.واحدةكفةفييكونانوقد،والتعليلالتحليل

!!لذاكلأهلمماالقائدلهذاشاءاللهأنغير

المعتصمضمهفقد،بالأفشينالملقب(كاوسبنحيدر9البسلاءالقوادهؤلاءومن

تضحيةفأبدى،المتلاحقةحروبهفيوصحبه،القاهرةبطولتهشاهدحينجندهالى

البعيد،صيتهفيهتلألأحربيمضمارأولالعزيزةمصروكانت،عجيبةوبسالة،خارقة

فأظهر،واليمانيةالمَيسيةعرببينطائلونزاعداميةفتنغبإليهاالمعتصمارسلهفقد

إليهيحملالمعتصمإلىراجعاًوكروالهدوء،الأمنوأعادالثورةأطفأإذ،وكفايةمقدرة

والاستقرار.الطمأنينةانباء

وفتن،طاحنةحروبفيالمهالكإلىبهيرميقاخذ،خليفتهعينفيالأفشينعظم

مبيدأ،قضاءًالحزبيةعلىقضىحينخالدةيداًالإسلامإلىاسدىوقد،مشتعلة

والهوىالعقلميدانهافيويتجاذب،والشهواتالعقائدفيهاتتصارعمعركةفيوانتصر

لقد.الِإسلامصفحاتفيالذكرياتوانضر،الإنسانيةحياةفيالأثرأبعدلهكانتجاذباً

فيتزوجونالمحرماتوشتبيحونبالتناسخيدينونالمجوسمنطائفةالمأمونعهدفيظهر
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باستمالةويقومون،العمرانيحطماندفاعاًاللذةميدانفيويندفعون،المحارمذوات

.إ.بحاليشتهيمماأحديمنعلابحيثالغراثز

القومبهفآمن،والنهيالأمريملكإلهانهأالخرميابابكزعيمهمادعىوقد

كلمنالأوشابحولهتجمعأنلبثوما،الجبابرةوقتال،الأرضبملكووعدهم

انزعجوقد.شديد.وبأسعظيمخطرذاوصار،وعظم،امرهفاستشرى،مذهب

بطائل،رجعتفما،لِإبادتهالضخمةالحملاتووجه،انزعاجأكبربابكلثورةالمأمون

منيتهووافتهشديداً،حزناًالخليفةفحزنقائد،بعدقائداًالميدانفيالعظامقوادهوتساقط

فييقوللهوكتب،المعتصمعهدهوليفاستدعى،الفوضوينهؤلاءأمرفييفكروهو

والجنودوالسلاحبالأموالوأكنفه،وصرامةبأسذافاغزهمبالخرميةإوعليك:وصيته

لذلكواعمل،وأوليائكأنصاركمنمعكبمنلهمفتجردمدتهمطالتفإن،والفرسان

.01.عليهاللهثوابراجياًخالصاًعملاً

استفحالًاأمرهمواستفحلشديدأ،فرحاًالخرميةفرحالمأموننعيذاعوحين

وبدأوغيرها،،واصبهان،وهمذان،أذربيجانمنطوفانفيهمفدخلبالشر،يؤذن

خلفوالأفواج،الناسفيالمبِدةتعاليمهويبذر،الأرضعلالوهيتهيفرض"بابكأ

فاحصاًورجالهأبطالهواستعرض،المعتصملأمرهفاهتم،قدميهعلىتترامىالأفواج

رأسعلىفسيره،الكفاحوبطلالهيجاء،فتىفهو،الأفشينعلىرأيهاستقرحتىباحئاً

المواقعويرسم،الخططيضعالقائدوانطلق،والرجالبالعتادمزودضخمجيش

الرهيبةالمعاركويدير،الميدانفيالصفوفويخترقوالأرصاد،العيونويبث،والحصون

وفرأأرشق!موقعةفيالنصرلهتمحتىالمتعانقةوالرماح،المتشاجرةالسيوفظلالفي

احدفعرفه،بأرمينيةمتنكراًنزلحتىالخلافةجيوشوتبعتهمدحوراً،هارباًالمزعومالِإله

هزيمةالمتناثرةفلولهوهزمعاتياً،حصاراًفحاصره،بشأنهالأفشينوكاتب،البطارقة

الفذةالبطولةسناموتبوأالأبد.فخربذلكفاكتسب،المعتصمإلىمخفوراًوقاده،ساحقة

بلادفيالمنيعةحصونهإليهواعاد،الإباحيهَوذئابالغرائز،وحوشمنالِإسلاموقىإذ

الخلافةقائد.وسامراء.بغداداستقبلتوقدالأعاصير،داهمتهاأنبعدالنهروراءما

واكبوأمرائها،واعيانهاالدولةوزراءمنرهطفيالخليفةفيهخرجحافلاًاستقبالًا

بحياةمكانكلفيالهتافوعلا،النفيسةالقلائدلهيصوغونالمغوارالقائدعلىالشعراء

شرفحلهَيومكلصبيحةفيإليهيبعثفأخذإعجاباً،بهالمعتصمواستطارحيدر،

إ!الرائعاتالغالياتالتحفتصحبهاغالية
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غمرتالتيالهائلةللفرحةالعميقالصدىفستجدالأفشينفيتمامأىشعرواقرأ

فاصبحالباسلالقائدتسنمهاعاليةمنزلةأيةوستعلم،الخرميةعلىبالقضاءالإسلام

الحصين.وركنهاالخلافةسند

والانتقامالروملمصاولةسارفقدالمرير،كفاحهبعدقليلاًالدعةإلىيخلدلمانهعلى

قيصرإلىكتبقدكانالخرميبابكانوذلك،والإسلامبالخلافةالشائنلغدرهم

توجًهوقتفيالِإسلاميةبالثغورالوقيعةعلىيحرضه،الأفشينمعحروبهأثناءفي،الروم

يفرقأنأرادقدبابكوكأن،الروموجهفيتقفأنتستطيعولا،إليهقوتهاالخلافةفيه

رأيه،فيالحاسمالنصرتكسبانتستطيعفلاقويتينجبهتينفيالإسلاميةالكتائب

)زبطرة(علىوانقضالسانحةالفرصةالقيصراهتبلفقدالخطيرالثائرارادهماوكان

)تلطنة(إلىتقدمثم،النفوسمئاتفقتل،مقاتلالفمائةعنيزيدبجيقالِإسلامية

!!الانتقاممنبديبقولموتنكيلاًقتلأالعربفيفأمعنالإسلاميةالثغورمنوسواها

رؤوسعلالعظامالقادةوتقدمالغادر!،القيصرالىالخلافةجيوشفتحركت

القيصر،جيشفهزمبالروماوقعمناولالأفشينوكان،مكانكلمنالزاحفةالكتائب

أمنعيومئذوهيعموريةأ9اسقطحتىالجيث!منالأخرىبالفرقمستعيناًالزحفوتابع

ضموقدحيدر!9بحياةيدويالهتافوانطلق،ومنعةبأساًحصونهمواقوى،الرومبلاد

فنظم،الخالدةبفتوتهالشعروتغنى،الركبانببطولتهوسارتطريفأ،مجداًالتالدمجدهالى

والخاصةالعامةإكباروكسب،الأفشينمدحفيالفاتنةرقائقهالباهليالضحاكبنالحسين

!الكبيرةالنفوسوامنيةالأفئدةمهوىزمانكلفيوالبطولة

فيالرؤساءقلوبفالتهبتمنصوراً،مظفرأالرومغزاةمن)حيدرأرجعٍلقدأجل

ينعمالقائدذاهوفها،صوبكلمنالمكيدةعقاربوتجمعتوحسدا،حقداًالدولة

الخلافة.وبطلالدولةسيفإنهالناسعنهويقولوالمجد،بالإعجاب

لاإ!ونجومبدورمنحولهاماتستروضيئةوهاجةشمسهلسطعتأمرهدامولئن

بهايئزأكبادفتبردانتظاردونالساطعةالشمسهذهبهتكسفحاسمعملمنبد

عنينسجونمكانكلفيوالعامة،لذلكوأق،الغليسقمهاقلوبوتصحالحقد،

؟.مهللينفرحينالآفاقفيحديثهوينشرون،البطولةاساطيرالكميالبطل

وأطلقبالفضاءحلقوقد،الشاهقاوجهالنسرعليقتحمونناحيةأيةفمن
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وفسادالصريحبالكفرالجريءالاتهامغيرعليائهمنيسقطهلن!!،الرياحفيجناحيه

زمانكلفيالدينيالاتهامزالوما،بتحطيمهكفيلكلهفذلك،الطويةوسوءالعقيدة

التهمةنسجفيالمضنيةالجهودبذلتوقدالأحقاد،منالنفوسفييغليلمامتنفساً

لجنةألفتثم،البهتانوصاغهاالكيدلفقهاشخصيةحوادثاليهاوأضيفت،الفاجرة

بنمحمدمقدمتهموفي،الاضطغاناسودالأفشينعلىيضطغنوناناسمنالمحاكمة

عنيدافعالأفشينووقف،إبراهيمبنوإسحقثؤاد،أبيبنواحمد،الزياتالملكعبد

عدةفساقوا،الفجرةشهودهاوهىء،حضورهقبلحكمهاأعدخاسرةقضيةفينفسه

اولاً:الأفشيناتهملقد..يجيبوحيدر،يسألالملكعبدابنوانطلق،زائفةاتهامات

!مازيار!وجاء،المعتصمعلىوالخروجطاهر،آلقتالعلى"قارنبنمازيار9حرضبأنه

صحإنبهاحرضهالتيالكتبوطلب،التهمةأنكرالأفشينولكن،بذلكفاعترف

إذاللتحريضيكونانوطبيعي..موقفهفيوتلجلجشيئاً،مازيارأ9يقدمفلم،زعمه

إ!مريبةرسالةعلىعزأوواحدشاهدالناسمنتقدمفما،ومكاتباترسائلوجد

البريء!!بالمذنبالتهمةألصقتفقدالسافرالِإفكهذاوبرغم

مسجدنجيالأنهمابالسوطومؤذنهمسجدإمامضرببأنهثانياً:الأفشينواتهم

علىقومكليتركأنعلىعهدأالصفدملوكوبينبينهإن:المتهموقال"باشروسنة"،

فضربا،أمرهبدونمسجداًواتخذاه،للأصنامبيتعلىالرجلانهذانفوثب،دينهم

قدالقضاةولكن،المعقولتبريرهلهتأديبوهذابالعهد،ووفاءللنزاعحسماًبالسوط

.!الصريحالكفرمنهاستنتجوا

مجوسيبذلكوي!ثهدأكلها،ويحلالمخنوقةلحميأكلبأنهثالثاً:الرجلواتهم

ولمبجارهوليسالشاهد،رآهكيف:ويسألنفسهعنذلكالمتهمفينفيأجير..

ثقةالمجوسيهذاهل:الأفشينفيسال،ذلكبرغمالقضاةلدىمصدقولكنه..يؤاكله

ولامقبولةفشهادتهالئقةبعدمالاعترافومع!بالنفيالجوابفيكون!؟لديكمدينهفي

.بحالترد

عنمدافعاًفقال.الآلهةخطابيخاطبونهبلادهاهلبأنرابعاً:الأفشينواتهم

ن(قبل-الملوكمنوكانوا-وأجدادهآبائهومع،معهالقومعادةهذهكانتلقد:نفسه

اتباعه،لدىطاعتهفتفسد،الأولقدرهاعننفسهيضعأنيردفلم،الاسلامفييدخل
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توجبلاكتلكتافهةفث!بهةبالشهادتينوينطقويصوميصليكانحيدرأنوواضحٍ

.!والتحريقبالصلبيقابلتكفيرا

بعضوبهوالديباجوالجوهربالذهبزينفارسيبكتابيحتفظبأنه:خامسأواتهم

ومثله،غيرهدونالأدبمنبهمايقراوكان،آبائهعنورثهبأنهفأجاب،الصريحالكفر

شيء.فيالإسلامعنخروجاًبهالاحتفاظيكونولنبسواء،سواءودمنةكليلةمثل

فيوبالغوا،صادقةبجريرةصاحبهميدينواأنالقضاةعجزفقدأمرمنيكنمهما

؟..إسلامهبعدلهأجريوهل؟الختانعند،دأبيابنيسألهحينوالافتياتالتحامل

عينبواجبالختانوليس،الصريحةالِإدانةإلىمنهاينفذهائلةثغرةاكتشفبذلكوكأنه

تحيزإ!متحيزاًاوضحالمغرضالحكميكونانالاللتشهيرمجالًافيكون

السوءحاشيةتدبرهعماآذانهيصمانالمعتصمعلىيفرضالصريحالعدلكانلقد

الأميالخليفةوهوولكنه،العصيبةاوقاتهافيالخلافةعنناضلفذلبطلرهيبةخاتمةمن

عنأذنيهفأكلقاثيم،حقودبهانهضكاذبةلوشايةالواسعةمملكتهعلخافقد

البطلعلىالدائرةدارتفقدفادحةالخسارةوكانت،سمعبمامتأثراً،ضميرههواجس

.الشهيد.

ما؟بإنسانالمرجفونأرجفف!ذاحكماًالخصميكونالاالأموربدائهمنان

الأكيدمنكان،واضحةعلنيةمحاكمةفييذاعمابمناقشةيقومواأنذويهاالحيطةوألزمت

حفيظةللمتهميضمرونلاالذينالعقلاء،المحايدينمنالمحكمةرئيسيختارأنالألزم

حيدةذاتأمينةيدفيالعدالةميزانيستقيموحينئذ،الضلوعوتحرقالأكباد،تأكل

اصدروهفيماالطائشالهوىفاتبعوامحاكميهطليعةفيالأفشيناعداءكانوقد،وإنصاف

!الناسبهايتعظأنيجبأليمةعبرةللأجيالوقدموا

تتركأندونتتكاثر،الدهروعظاتتكر،التاريخحوادثأنالعجيبومن

شراًمنعتفماالناسوتلاهاالأيامدونتهامفاجعمنفكم،النفوسفيالبالغصداها

عميقةاسسعلىالِإسلاميةالتربيةتنهضأنيحتمممايلتهبحريقاًاطفأتأويتجدد،

)ذاإلاالبالغةالعظةلقرائهيقدملاوحدهفالتاريخبالمبادىء،والهيامبالمثلالِإيمانمن

جميعتتكاتفوبذلك،القويموالدينالقويالخلقمنرشيدةضوابطلديهمكان

اسحمار.أخصبالفضائلواسسّمارالشرور،استئصالعلىالعناصر
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دماًسطورهتنزفكتابأللخليفةفأرسل،اهوالمنيتربصهماللأفشينتبينولقد

ياومثلكمثليإنما9:طويلكلامبعديقولفهو،وفواصلهحروفهفيالزفراتوتتأجج

يأكلواأنيشتهونأصحابلهوكانوكبر،اسمنهحتىعجلاًربىكرجلالمؤمنينأمير

فإنهالأسدهذاتربلمَ:ِلهيقولواأنعلىجميعاًفاتفقوا،يجبهمفلمبذبحهفعرضوالحمه

شئت؟منفسلأسد،هذافقالوا:،عجلهوانما:لهمفقال؟جنسهإلىرجعكبر)ذا

أسد،إنهفقولوا:العجلعنسألكمإذا:لهموقالوا،يعرفونمنجميعٍإلىوتقدموا

أميرياالعجلذلكوانا،فذبحبالعجلفأمر...سبعهو:قال)نسانا،سألفكلما

إ.دميفياللهفالثهأسدأ؟اكونأنأقدرفكيف،المؤمنين

المعتصمامتنعفقدتصويرادقمنهالخليفةموقفالبليغالبطلصورلقدولعمري

حتىعليهفألحواأكيداً،رفضاًفرفضهاالقاسيةالتهمجلساؤهفاختلق،إيذائهعناولاً

حتىصريحإفكمنيتلقونبماالسائلونيجيبحينعلى،ويبحثيسألوبدأ،تشكك

بمرأىصلبثمصبراًوقتل،الرهيبسجنهإلىفسيقأسداًالعجلواصبحالزعمتأكد

خداعفيأفلحواحتىمجتمعفيبمروقهكفرهيعلنونالمرجفونوانطلق..العيونمن

الصريح،بالكفرويصمه،وثلبه،يهجوهذلكقبلومهنئهمادحهتمامأبووانبرى،العامة

وأكاذبةلدسيسةتصديقاًفجأةرأيهفيغير؟العامةدهماءمعالشاعرانساقكيفأدريولا

!.الحاقدينيتملقالنفاقموكبفيواندفعالأليمةالحقيقةعرفانه

متناقلةالأراجيفتتبعهظلتمظلوملشهيدواللوعةبالألمتسجلقاسيةلمحنةإنها

وها،الباطليأتيهالاكقضيةتسطرهامنالأقلامحملةمنوتجد،التاريخصحففي

تعتمدحقائقمنالتاريخفيوكمبعيد!!زمنبعددحضهاإلىالأنظارنوجهأولاءنحن

.الأساطير.عل
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يمألؤنومُورا

برشمرعيلرُبرغ!اا

كلعلىاسمهيجريلاكيف:عجبتالغزنويمحمودالفذالبطلتاريخقرأتكلما

بل؟نوادرهوتفسيرخوارقهبتحليلالخاصةالكبتفردلاوكيف؟بالإسلاميدينلسان

كتابكلفيبابلهيفردأندون،المعاهدالمدارسفيالمتنوعةالمطالعةكتبتمضيكيف

مائةالإسلامإلىأهدىالذيالمعجزالبطلهوذلكمنالحنيفيةبلادشتىفيالناشئةفيعلم

إ؟الهندستانفيالمدنوبعضوكشميرالباكستانيملؤوناليوماحفادهميزاللانسمةمليون

قي!إذاشيئاًيوازيانيمكنلالسانكلٍعلىذكرهيجريالرشيدكهرونعظيماًملكاًان

بالثهالقادرمنشرعيتهيستمدسلطانمحموداوأن،خليفةالرشيدانصحيح.بمحمود.

الىالسفاحلدنمنجميعاًالعباسبنيخلفاءولكن..هروننسلمنالحفدةأحد

تآليفنافيبعدلناآنأمامحمود،طرازمنبطلًاالممتدةسلسلتهمفييضمونلاالمستعصم

أنناام،والتكرار!الترديدالىنعمدأندونالرواسخالقممالىاهتمامنانوجهانالحاشدة

؟.التأليففيالسبلايسرنلتمس

مثلهبظهوريسمحلاالغزنويمحمودكوكبسمائهفيتألقالذيالزمنكانلقد

وسعد،خالد،لأمئالالمخلصةالبطولةميدانتفسحراشدةخلافةهناكفليست،بحال

الكلمة،مرهوب،السلطانراسخامويخليفةهناكوليس،والمئنى،عبيدةوأبيوعمرو،

القاسم،بنومحمد،مسلمبنقتيبةأمثالمنالممتازةالكفاياتحولهتحتشد،الملكواسع

نصير!.بنوموسى

كلففيأسسهاوتداعتجنباتها،تساقطتفقدمحمودلعهدالعباسيةالدولةأما

لكلفريسةتقعنفسهابغدادحتى،ويتيهيدلوالاويناوىء،خليفةاو،يحكماميىمملكة

أميرليكونالخلافةمقرإلىيصلثم،جنودهويحشد،اتباعهيهىءالأبعدالوزراءمنطامع

،طردهمنخصومهتمكنفإذا،تيارهفيوشير،أمرهعنيصدرإذ،يدهفيلعبةالمؤمنين

المؤسفةالحالهذه،!يبتغونكمامشيئتهمرهنالمؤمنينأميركان،بعدهمنالأمروتملكوا

وتشاحن،المختلفةالعواصمفيالمستقلةالدويلاتوقيام،الإسلاميةالخلافةتفككمن
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فذرجلظهوردونتحللمسفةالمؤالحالهذهاقول-والسلطانالرياسةعلىالمغرضين

ليعلوالوثنيةبلادوقيادتهبأتباعهيغزوثمالجندويحشد،الكلمةيجمعالغزنويكمحمود

!!اللهدونمنالتماثيلوتعبد،الأصنامتقدسمتنائيةربوعفيالإسلاميالأذان

وعرباً،فارسيينعصرهشعراءبعضإلىبغيضاًكانالفذالبطلهذاأنوالغريب

الطيبأباالدولةسيفرزقكارائعةملاحمفيبطولاتهيسجلملهماًشاعرأيرزقفلمٍ

ينتقصانه،اخذاكبيرينبشاعرينصدملقدبل،فروقمنالبطلينبينمابعدعلىمثلا،

القاسموأبو،العربيالمعريالعلاءأبووهما،عليهللتجنيالواهيةالعناكبويلتمسان

تتساقطبطلاًيهاجمحينالساخطالناقمطبعهمعيسيرالعلاءوابو!!الفارسيالفردوسي

يرحمالذيالشاعرإن)ذ،مكانكلفيالمتصارعينمنالضحاياأشلاءسيفهضرباتتحت

داميةمعاركعنيسمعلمايرتاعأنبدلا،دمهواراقةذبحهيستفظعإذالضعيفالحيوان

العلاءابيمنطقفيوللملوك،ملكانهإلىهذااوالرقاببالجماجموتطفحبالدمتفور

فلا،جائِرونظلمةأحوالهماكزفيوهم،المرهفإحساسهيرضيانلاواستعلاءغطرسة

فياسمهرنملكاعظمهجومهمنشيئاًينالانبدولا،الفيلسوفالثاعريهاجمهمأنبد

يستحقكانفهلوإلا،وأهداتمثلذافذاًبطلاًكانمهما،الأفقفِىالرعدرنينعصره

:الفيلسوفالحكيمفيهيقولأنالغزنويمحمود

محمودُالملكُبأنيأُسَرولاخُلُقٍعلىمحموداًكنتَإنْاُسَرُ

جُلْمودُالموتِبعدَهووإنمايعقدهابالتيجانِالرأسُيصنعُما

:يقولأو

ومسعودِمحمودٍذكرعنفعذخائفةوالمسعودُاللهُمحمودُنا

بالعودِالعقلُأشَارصلبٍوعودَملكَهُماخُئرتُأننيلوملكانِ

فييفحشلمفإنهالغزنويمحمودملكعلىالحديدعوديفضلكانو)نالعلاءوأبو

القاسمابوفهوحقأالِإفحاشفيوبالغأفحشالذيأما،يستطيعولن،عنهحديثه

بأننفسهويعلل،الشاهنامةفيالفرستاريخينظمحياتهأكثرقضىالذي،الفردوسي

،البائدةوضياعهوثةالمورٍثروتهمنفقدماإليهيرجعطوفانأبالذهبسيغرقهالغزنويالملك

فياللاذعةقوارعهمرسلابلاطهمنففر،المعتزالفرسشاعرتقنعلممحمودمنحةولكن

الشخصيةرغباتهمنأوصعأفقفيالفردوسيأمرنحققحينونحن.الكبير.البطلهجاء

بننوحالأميرنصرةإلىاستجابقدالفردوسيلأن،فعلفيمامصيبمحموداًأننرى

يلتهمتاريخاًمنهاليجعل؟المجوسيةفارساساطيرعنيبحثاندفعحينالسامافيمنصور

القديمةالصحفمنوالدهاقينالموابذةخزائنفييبحثوأخذ،والمسلمينالعربتاريخ
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حديثةمادةالفردوسيمنهجعلذلكتموحين،الغاربالمجدعنتنبىءفخارآيةلتغدو

لامحمودوملكهاالغزنويةالدولةولكن،والخوارقالأساطيرينظمسنةوعشرينثلائاًفقضى

الديني،منزعهيرضيلاهراءالفردوسيصنغفييرىبل،العصبيةالنعراتهذهيشجع

طاحنةحروباًشنوقد،السنةاهلمقدساتعلالغيرةشديدسُنياًالملككانإذاوبخاصة

باللُهالقادرمنحهحتى،العباشةبالخلافةالمخلصةالأواصروعقد،والملاحدةالقرامطةعلى

شاعرإليهجاءف!ذا!والرافضةالمعتزلةفاضطهدوجهتهفيالملكوزاد،الدولةيمينلقب

والبحار،الجبالواساطير،القرنينوذي،والضحاك،وسهراب،رستمعنيتحدثشعوب

هباء،جهدهيضيعكيلاالمالمنالمعقولبذلأنهعلىفعلإ!لماانشراحاًمنهيجدفلن

مسألةوالمسالةمثالبأ،هاجياًعنهفانصرفوالامتلاء،الإغراقدونبمايقنعلاوالفردوسي

..وإمساكبخلمظنةتكونأنقبلمبدأ

وبعئت،الفردوسيوفاةعلىعامألفبمرورأعواممنذاحتفلتإيرانأنأذكر

فيالخطباءبعضتورطوقد!!بطهرانالكبيرالاعرمهرجانفييمثلهامنالمختلفةالممالك

الشاعردورجاءحتىحقهبعضيظنهماالشاعرمنعاذ،الغزنويمحمودالسلطاننقد

:قالحينمقذعاًهجاءالغزنويفهجاالخوريبشارةالأستاذاللبنافي

مواليهامنمولىالدهرويجعلأمتهمجدأيبؤللعقوقيا

واشيهاقوسعنسافلهارماهلشاعرهايوماأمةوفتائن

قليلفيالسفالةمنالملكفليس،!نزاعدونالغزنويمحموديجهلبشارةوالأستاذ

ماعلمولوومنتهاها،بمبدئهاالزمنوتقلبات،الاهنامةملابساتيجهلأنهكماكئير،أو

.فأقذع.هكذاتجنى

فيعينهتفتحتلقدالحفيل؟بطولتهتاريخالعظيمالملكهذاسطرفكيف،وبعد!

الظروفواتتهمحنكفارسيقائدفهو،وبطشقدرذاسبكتكينالأميراباهفراىالوجود

فغزاالهندإلىهمتهبهطمحتثمعادلاً،قوياًحكماالسامانيينقبلمنإغزنةافحكم

يصحبكانإذمحمود،ابنهشهدهزراًمؤانتصارأوانتصر،!متواليتينمرتينالغربيشمالها

عمرهفيأنهالرائعوالمدهش،السنواتمنعشرةالرابعةيتعدىاندونغزواتهفيأباه

عرضفقد!هامامرفيالمعارضموقفوالدهمنوقفبل،وحكمةفروسيةأظهرقدالباكر

القبولإلىالأبومالالدماءيحقنبصلحليفوزكبيرةجزيةلاهورراجاإجيبالأالأمير

غايةالجزيةتكونأنرافضاًوجههفييقفمحموداًالصغيرولكن،نجاحمنأحرزبمامكتفياً

الفضةعنلااللهسبيلفيالجهادمثوبةعننبحثإننا)صرار:فيلوالدهوقال،القتال

.القتالواستأنف..رأيهعلىأبوهفنزل!والنضارإ
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نأذكرحينالأثيرابنتابعوامنعلىبهالنردالسريعةالحادثةهذهنسجلونحن

كانالهندفتحإناذ..للمسلمينحربهعنليكفرالهندشطروجههولىقدمحموداًالسلطان

وقد،!إلعهدهالصغيرةالدولامراءوبينبينهالحربتن!ث!بأنوقبلطفولتهمنذدمهفي

فراىبالسلطانعهدهلأولنظرمحمودألأن،عنهمحيدلامقدوراًحتماالحربهذهكانت

وهمخراسانفيالسامانيالأميىبهتحرشوقد،طائلغيىفييتصارعونالأمراءمنالصغار

شاكلتهمعلىومنبالريبويهآلأنكما!القريبجانبهليامننزالهمنبدلافكان،بثتيته

فيسداًالمتواصلبتآمرهموسيكونونكبير،اسلاميملكبقياميرحبونلاالسلاجقةمن

يساعدماالشاملةالوحدةمنليجدسلطانهإلىممالكهميضمأننظرهلبعدفرأى،طريقه

أنبعدالمتربصينمنجيرانهجانبيأمنلمولو،الإسلامنشرفيالخطيرمشروعهتحقيقعلى

يغمرأنالىتدعوهنازحةأماكنإلىبلادهيتركاناستطاعماالواثبةبعزيمتهعليهمقضى

مهاداةالىدفعهالذيهوالدينيشعورهأنعلى.!والإسلامالهدايةبنورالحالكظلامها

برصيدأمدهكبيرنفسياطمئنانمدعاةذلكفكان،وإعجابهقبولهوحوزالعباسيالخليفة

إ!الثباتمنضخم

ناشاءفقدببطولتهوالمباهاةبمحمودالإعجابمنسبكتكينوالدهعنعرفماومع

إلىهمتهبهتصللامترددضعيفإنسانوهو،إسماعيلالصغيرلولدهبعدهمنالأمريجعل

رأىالأبأنأعتقدولكني،لذلكتعليلاًترأتفيماأرولمالأكبر،اخيهآمالمنشيء

يسلكأندونواتقادحماسةفيالهندإلىبجيشهيقذفانفخافآمالهواتساعمحمودطموح

التوثبعثاربهدوئهليأمنلإسماعيلبالملكيرجعانوآثروالاتئاد!الصبرفيالحيطةمسلك

إ!اخيهمنالملكانتزعمافسرعان،المستكينالقانعبالشابمحموديكنولم،والانطلاق

.وإصرار.عزيمةفيالهندإلىبعدهاليقفزفارسفيالِإسلاميةالمملكةفوحدوبدأ

رغبتهيشبع،متألهلراجاتخضعمدينةفكل..الِإقطاعحكمتحتترزحالهندكانت

إمارتهوضمعليهفسطايجاورهمنالىاتجهالقوةبعضنفسهمنأنسفإذا،بطغيانهالخاصة

الطامعين،بينالحربفتدور،لنزالهيستعدمنهأميراًاقوىيجدأنيلبثلائم،)مارتهإلى

الأحمر،الارهابمنخيفةالولاءإلىيضطرونممنااسيرينالرازخينمنالعامةوطحينها

قوةالهائلعددهمفييجدلمهؤلاءمحاربةعلمحمودصممفحينالمتجبر،والطغيان

صاحب)بجيبال(الأولىغزوتهفياصطدمفقدالصبور!المدافعموقفأمامهتقفمتساندة

منالمسلمينتدفقستمنعسبكتكينوفاةأنظانأنومهفييغطوكان،أبيهعدولاهور

واستعان،جنودهبحشدفأسرع،مقاتلآلافعشرةرأسعلىمحمودفأيقظهجديد،

حاميةرهيبةالمعركةودارت،المحاربينمنألفاًوأربعوناثنانلهاكتملحتىبمجاوريه
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علىنفسهفعرضالكارثةاحتمالعلىالهندوكيالأميريقوولم،نحزيةإبادةالهنادكةفابادت

الهنود.تقاليدبذلكتقضيكماخذلانهعنتكفيرأالنار

الحاكمين،منالراجاواتكيانفيالمزلزلالرعبفأحدثزحفهالبطلالقائدواصل

وافيالهمبخيولهمليقفواواجمير،ودهلي،وقنوجوكلنجر،وكواليار،اوجينأمراءوتجمع

المسلمينلتلقىمجتمعةالهنديةالجيوشوزحفتالقاهر،الغازيأمامكثيفأحشداًوجنودهم

يبكىكبيراًعدداًابطالهممنالمسلمونففقدمخيفاًهائلاًالقتالوكان.!البنجابإقليمفي

ثبتعزيمتهوقوةإيمانهبمحضولكنه،مقاتلآلافستةيتجاوزلممحمودجيشلأن،عليه

أحرزحتىالاَنإلىالدقيقالوجهعلىعدهاالتاريخيستطعلمجيوشأمامرجالهمنبالبقية

حدإلىالوصفعنأربىماالذهبيةالغنائممنالهنادكةمعابدفيووجد،الساحقالانتصار

الدوابمنلديهمفليسِ،الذهبمنعليهعثروابمااكتفاءالفضةصحافتركواجنودهأن

أثارإذ،حدينذاسلاحاَالبنجابمعركةفيالنصروكانالكنوز،هذهلحمليكفيما

حينعلىمحمودجيوشالىحدبكلمنينسلونالمتطوعونفأقبلالِإسلامبلادفيالنشوة

القريب.يومهميتربصونفباتواوقادتهالهندوكيالشعبأفرادفيوالرعبالهلع(حدث

بهايدمرالغزنويلمحمودهائلةموقعةمنواحدعاميخلوأندونتمرالسنواتوكانت

حتىمند()هندشاطىءعلىيتنقلزالوماو"كواكير""الملتان"ففتح،المحتشدينأعداءه

الخالصالذهبمنأصنامخسةبهافغنمكشميروبلغ،ونارديننفر،بهيمعلىاستولى

بهاواصلجديدةبقوةكفاحهأمدماوالسلاحالسبيمنوحملالجواهر،بأغلىمرصعة

النجاخ.

الإسلاميالتاريخمنوبحوث)صورةكتابهفيالعباديالحميدعبدالأستاذقال

جبالمنينصبفكان.غزوةعشرةسبععنيقللاماالسلطانغزاوقد08(:ص

وأسلحتهم،الفارهةبخيولهمالأشداءالأتراكجنودهفيالهندستانسهلعلأفغانستان

ويكسر،الصعابالأنهارفيعبر،الدافعِالشلانصبابالبديعالحربيونظامهم،الموفورة

السبيمناليدينممتلىءخزنتهإلىراجعايكرثمنصباً،ولاتعباًيباليلا،الهنديةالأصنام

الأعلاق،ونفائسوالفضةالذهبكنوزمنالهندمعابدحوتهمما،الهائلةوالغنائم،الرائع

وسيطرتهوكشمير،البنجابإقليميمحمودالسلطانامتلاكعنالمتابعالغزوهذاانجلىوقد

وتركافواجاً،اللهدينفيالهنودفدخل،الهنديالمحيطعلالواقعة"كجرات"مملكةعل

الِإسلامفرسخ،مبادئهويلقنهمالِإسلاميالدينأصوليعلمهممنالفاتحالسلطانلهم

.الأساسقوية،الدعائمثابتةقوميةديانةوأصبحالهند،بلادفيالوقتذلكمن
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فييفكرنفسهوبينبينهمايجلسيكنفلمتحد،أنمنأبعدالبطلهمةكانت

ندهشكناوإذا،عزمهعينيهبينألقىهمإذاكانولكنه،الأوهامويفترض،العواقب

لاحيثمنأعداءهليبلغبجنودهاليرموكيومالصحراءاخترقحينالوليدبنخالدلعزيمة

)الثار(صحراءاخترقحينالخالدسلفهبهقاممابمئلمحمودالسلطانقامفقد،يتوقعون

لاطبيعياًحصناًيظنونهاالوثنيونوكانالهند،صحراواتأكبرتعدجرداءمفازةوهي

جندهقيادةمحموداًالىتدفعالعزيمةولكن..آمنينبهايعتصمونفهم!فاتحلعدويستسلم

وتتفجر،القيظبهايشتعلمتراميةفلاةفيالغازيةالكتائبيتقدمحين،بنفسهضارباًالمثل

!!يشبعثمرولا،يظلشجرولا،يرويماءفلا،أهوالذاتمهالكعنالقاحلةمراميها

،الصعابلديهفهانتوالشجر،والثمربالماءأمدهالذيهوالِإسلامنصرةفيالأملولكن

الأعداء.ففاجا،مبتغاهبلغحتىبالآلامواستعذب

منيلتمسونفهمانظارهموقبلة،إيماخهممعقدسومناتفيالهنادكةمعبدكانوقد

ومعونةالجهاد،علىمقدرةواللو"لؤوالألماسالذهببأوقارمثقلأعيونهمفيالناهضصنمه

أتباعهعلىسومناتمعبدفيالأصمالههمغضبانبينهمفيماأذاعواوقد،الزاحفينعلى

وما،اتباعهمروقمنوثأراً،لحقهانتقامأبالنصرالغزنويالسلطانأمدالذيهوالعصاة

وقلائد،الذهببصفائحترصعساريةوخمسينستعلىينهضمقدسبمعبدظنك

والذهبالخالصةالفضةمنالمصنوعةالتماثيلمنبمئاتوأركانهساحاتهوتمتلىءالجوهر،

تبلغاوعادَحسابفيتدخللاضخمةبثروةجوفهامتلأفقدالأقدسالصنمأما.الحر.

أنيعتقدونالهنادكةوكان،والقرابينالنذورمنجوفهفيالسنينمئاتقذفتهممامتوهمظن

حولهمنالمنبسطالبحرهديروان،معبدهفيالص!نمحوليتمالأبدانفيالأرواحتناسخ

البراهمة،منالألفينفيتجاوزونالسدنةمنالخدمأما،وطاعةعبادةالماءبهايقومصلاة

..التسابيححولهيرتلنالمنشداتالراقصاتمنخمسمائةومعهم

وأفيالوخيولورجالعتادمنيملكونمابكلالراجيوتينالأمراءجميعاجتمعوقد

معركةفدارت،الحياةفيالأملمنتهىبساحتهالاستشهادفيورأواالعظيمإلههمعنذياداً

،الخوارقمنعدثباتاًالزاحفةالقلةفيهاثبتت،الوثنيةوجحافلالإسلامجيوشبينرهيبة

فيفأوقع،يومكلالمختلفةالأماكنيتناوبونويجعهلمفرقا،فرقاًرجالهيقسممحمودكان)ذ

منيوآكليرون)ذ،المتراميعددهممنعدداًاكثرمعهمصطحبانهأعدائهنفوس

منألفاَخمسونبهاسقطخطرةمذبحةوكانت،قبلمنعليهيقعوالمجديداًالمسلمين

السلطانوتوجهبالمعبد،الصنمإلىطريقهمالمتزاحمةاشلائهمعلىالمسلمونوعبر،الهنادكة

سيلاتجاهكلفيتسيلكانتثرواتعنجوفهانفجرحتىبالحديدعليهفتهالكبنفسهإليه
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مصلكلفكان،بغزنةالفخممسجدهعتباتأحجاربينليضعهالظافرالملكحملهئمالماء

.مراتخمسبقدمهيطؤه

قبلعليهعرضواقدالهنادكةأنيعرفونالمالبحبالسلطانيتهمونالذينولعل

لأن،الحربعلىصممولكنه،جلمهمامالمنيريدبماالصنميفتدواأنسومناتمعركة

ذإمحمود،فراسةصدقتوقد،الأموالجمعلاالصنمتحطيمهوالظافرالفتحمنالهدف

يتساقطراوهحينالوهيتهفيالثمكخامرهمقدالذهبيالههمفيالمخدوعينالهنادكةإن

الإِسلامعلواقبلوا،الواهممعتقدهمفرابهم،امتهانفيالأرضعلىيجرثممنفجرأ

.!إهـلقينبصرعناعتنقوهحتىمبادئهيدرسون

فيالسعيدةالحظوةرزققدكانو)ذابالنصر،محمودالبطلغزواتانتهتلقد

نإإذ،الداخليةإصلاحاتهدونحائلأتقفلاالحربيةأعمالهكانتفقد،المؤمنجهاده

العلماءمقصدبلاطهوأصبح.والرخاء.والازدهارالتعميرمناحيمنبكثيرتمتعتبلاده

شتىمنالمختارينالأساتذةلهاحشدكبيرةجامعةغزنةفيأسسوقدوالشعراء،والأدباء

الكتب،انفستجمعثمينةبخزانةوزينها،والجراياتالرواتبطلابهاعلىوأجرى،البقاع

يبطللكي،المدارسانشاءفيالسلجوقيالملكنظامسبققدبذلكوهو،لفاتالمؤواغزر

المضمار.هذافيالأولىريادتهدعوى

المثمهور،العالمالبيرونيالفكر:ابطالمنساحاتهيمموامنبينمنكانوقد

والعسجديوالعنصري،العربيةاللغةأدباءمنوالثعالبي،والبسَتي،والعتبي،والهمذافي

دعوتهيجبفلمشوقعلىسيناابناستدعىوقد!الفارسياللسانادباءمنوالأسدي

فيسلطانهمقوضبمنيتصلفلالهايفيأنرأىالسامانيينوبينبينهكانتقديمةلصلات

.!!الحياة

النادرةخوارقهومن،بهالمسلمينتعلقفيوطيداًسبباًرعيتهبينالمنصفعدلهوكان

بمكانتهمدلاًظالمقتلجريمةارتكبإذ،أخيهابنإليهشكاالناسبعضأنالحقإحقاقفي

الأمرتيقنفلما،وغضبغيظفيالشهودإلىواستمعبنفسهالأمرمحمودفحقق،عمهمن

ماء.جرعةوطلب،وذبحهالمصباعأطفاثمالقصرغرفإحدىإلىوقادهأخيهابندعا

لاحتىالمصباحأطفأوقدجماًحباأخيهابنيحبكانإنه:ذلكتعليلفيالباحثونويقول

جماللكتجسدوحدهاالحادثةوهذه..القصاصعنديدهتشلشفقةبهفتأخذهوجههيرى

المتحرزهذاشمائلتدونالصفحاتمئاتعنوحدهاوتغني..معانيهأصدقفيالعدل

!!.الحريصالمؤمن
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طبيعيوذلك،غزواتهتاريخفيالسلطانعلىالهنادكةمنالكاتبينبعضهجملقد

ومالهمافذكروا،البطلانصفواهؤلاءمنالعادلينولكن،للقوميةيتعصبونمنلدى

الساداقياحمدالدكتورترجمةعننقلاًيقولإذ)براساد!الهنديالمؤرخبينهمومن،عليه

79:صفحةالهنديةالقارةشبهفيالمسلمينتاريخبك!اب

علىالقضاءنفسهعلىأخذكبيراً،ومجاهداًغازياًالمسلميننظرفيليعدمحموداً)إن

مقدساتهمحطم،مخربطاغيةالهنادكةعندنفسهالوقتفيوهو،الوثنيةمهادفيالشرك

منيسقطلاحينالمنصفالمؤرخولكنكئير،فيالدينيشعورهموآذى،معابدهمودمر

كانمحموداًأنيقررانإلايسعهلاواعتباراتهفيهيعيشكانالذيالعصرتقاليدحسابه

،الأولالطرازمنعبقريأوجندياًحازماً،وحاكماًوالزعماء،القادةخيرةمنبارزاًزعيما

طراً".الملوكأعاظمبينمنيعدانجديرفهو،والعلومالفنونورعايةبالعدالةاتصف

"لينالأولالمؤرخراي89صحاشيتهفيالساداتيمحموداحمدالدكتورنقلكما

وأقامبغزنةالفخمةالمنشآتتلكأقامالذيالسلطانذلكإن:يقولإذمحمود،فيبول!

الجنيهاتمنألفمائتييعادلعمايقللابماعليهميجودكانحتىالعلماءودعا،العلمدور

زمرةفييسلكأنيمكنلاالأرزاقمنالعلمطلبةعليجريكانعمافضلاً،عامكل

..الطغاةالبرابرة

يصحافلا!والعلموالأدبالدينعلىاياديهبعضوهذه،الغزنويمحمودهوهذا

والِإسكندرنابليوننمنحمابعضنمنحهوأن،الكتبعشراتلهتفردأنذلكبعد

.وهانيبال؟!
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نرفْيلِ!ينوا!ما

لصَلمِميهالهرهـخهصسئىافا

(م5901سنةنوفمبرهـ)48828سنةالقعدةذيمنوالعشرينالسابعاليومفي

والأمراءالقساوسةوجمع،صدرهعلىلحيتهتتدلىالصوتأجشالقامةمديدرجلوقف

المسيحبقبرفعلواوما،المسلمينالكفرةعنفيهايتحدثطويلةخطبةليخطبهموالفرسان

للأمراءويبسط،العزائموششنهض،الهمميستجيشوانطلق،زعمهفيوازدراءإهانةمن

جموعمنالزاحفةللجيوشوالغفرانبالرحمةويلوحوالمجد،السيطرةفيباسماًأملًا

الباباهوذلكم،الجريحوالدين،الذبيحةالكرامةعلىالبالغأسفهويظهر،الفرنجة

:يقولاندفعالذيأالثاني،اوربان

وتكابدواوالفقر،المشقةتخملؤاوأن،المسيحلأجلكثيراًتتعذبواانعليكمويجب

السيدقالكماالدنيافيالشروروجميعوالظمأ،والجوعالمرضونقاسواوالاضطهاد،الذل

ميراثأستأخذونفإنكم،اسميأجلمنتتألمواانينبغيكيفإسأريكم:لتلاميذهالمسيع

قائلاً:فيهموصرخالحاضرينإلىالبابااتجهثمعظيماإ،

01..مستقيمةسبلهواجعلوا،الربطريق،عبدوا

..اللهأرادهكذا،اللُهأرادهكذا..الأرجاءزلزلصارخهتافدوىوهنا

والسخطالحنقفيثيرونالكبيرالبابادعوةيرددونمكانكلفيالقساوسةانتشروقد

..المسلمينعلى

عقيدته،استئصالفيرغبةالعربيالشرقإلىكالموجالزاحفةالكتائبويدفعون

فيالأمراءيطمعونفهم،والوثوبالاندفاعلهميزينبماالناسيخاطبونوأخذوادينهو)بادة

لهذاوالرحمةبالغفرانيلوحونكما،العظيموالملكالخالد،والفتح،الواسعةالسيطرة

ترابفيقدمهيغبرلمنأكيداًضماناًالجنةويقدمون،الأوروبيينالفرنجةمنالمائجِالطوفان

وتخرس،الأذانفيهايجلجلبلادفيالنصرانيةعنومدافعاً،المسيحقبرعنذائداالشرق

يذرعفكانوالاستفزاز،الاستثارةفيجباراًجهداًالناسكبطرسبذلوقد...النواقيس
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الىيدرجكا،والفرسانالأمراءليقنعال!ث!امخةالقصورالىويلجوطولأ،عرضأالبلاد

ويتقدم،الجاهلةوالأم،الغافلوالصبيالراقد،الكهلحميةليلهبالصغيرةالأكواخ

شافةيستأصلوالهؤلاءانقدر)نالمسيحورضوانبالجنةمبثراًالواسعالخلاءإلىالشباب

المزبدالطوفانطليعةليكونالرقالىبهبعثجبارجيشقيادةفيأفلحوقد،الإسلام

..قريبوقتفيالمقدسبيتسيجتاحالذي

والاستفزاز،للتحرشمثاراًالدينيةالعاطفةمنتتخذالصليبيةالحروبكانتلقد

تارةفهموالتفكير،للتعقلنطاقأيدعواأندونالوجدانيالتأثيرإلىدعاتهاعمدوقد

الجوادلهذاوشمح،بجوادهالقبريدوسمسلمفارسوعليه،المسيحلقبرصورةيرسمون

،بالسوطيضربهعرببوامامه-السلامعليه-المسيحيصوروناخرىوتارة،عليهيبولبأن

للدعايةواسعاًمجالأالأحلاممناتخذواكا،دافقجرحمنالفزيرةدماؤسالتوقد

أحدمنسيفأيتسلمآخروذاك،منامهفيبالنصريبشرهالمسيحيرىناسكفهذاوالتأييد،

حومةفيالسماءمنتتساقطالنورمنقدسيةهالاتهذهثمالأعداء،بهليمحقالحواريين

الصليبيونوينتصر،مذعورينالمسلمونالأتراكفيفرالأعداءإلىالصفوفوتتقدم،القتال

..السماءبتأييد

تخضعالشامفإماراتكريهحرجوقتفيالشرقإلىالزاخرالجيشزحفلقد

،قوةتدخرأوجيشاًتملكلا،صغيرةبولايةحاكمكلفيهينفردالذيالإقطاعيللنظام

ببغدادالعباسيةوالخلافةوالاتحاد،التفاهمدونيحولتنابذفيالصغيرةالدولوأمراء

شعورهمفقطعوااللائذونبهاولاذاستصرختوقدالئر،نفسهاعنئدفعلاضعيفة

مابرغمللدفاعكتائبهاتجهزلم،بالصمتلائذةبمصرالفاطميةوالدولة،طائلدونوبكوا

إ.إوسلاحجنودمنتملك

مدينةايديهمفيفسقطتالنصر،طريقللصليبيينمهدكريهضائقموقف

تسعةوحاصروهاإنطاكية!9إلىالفرنجزحفثملاتينيةإمارةاولبهاواسسوا"الرها")1(

ثم،يزيدونأوآلافعشرةالمسلمينمنفيهذهبمرير،قتالبعدفسقطتكاملةاشهر

الفظائعمنكانماوكانشعواء،كارةأهلهعلىوشنواالمقدسبيتإلىالصليبيوناتجه

فيالغربمؤرخوبذلكاعترفكاالدماء،فيصدورهاإلىالخيولجرتحتىوالأهوال

منهم،المسلمينمنرجلألفسبعينعنيزيدبماالشهداءعددقدروقد،ومباهاةغبطة

ئمالأكباد،لهاتتفطرومحنةفادحةخسارةبهذاوحسبكالعلماء،أئمةمنفاضلةجماعات

حلب.وشمالالأناضولجنوبفياأورفة،الآنتع!مى)1(
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الضرائبوفرضوا،رابعةلاتينيةإمارةبهاقاسسواالشامطرابلسإلىالصليبيوناتجه

والانتصار.المجدمنيبتغونمافوقوبلغوا،القاسية

الأقدارهياتوقد،ورأيهبسيفهللحوادثيصمدباسلأقائداًيتطلبالموقفوكان

دقيقالكياسةوافروكان،الجسيمالعبءبهذاللثهوضالموصلأميرازنكيالدين)عماد

الموصلإلىفضم،قيادتهتحتالعربيةالإماراتتوحيدعلىفصمم،الحيلةوايمع،الإدارة

وتألق،الشامبلادمنوكثير،حلبعلىواستولى،الفراتعبرثم،الجزيرةبلادمعظم

علمنازلتهالفروتحينوابأسهمنخيفةالفرنجةفاوجسالإسلاميةالسياسةسماءفينجمه

.!!يتربصانالفريقانووقف

إلىيطمئنانفرأىالخطو،قبلموضعهالرجلهيقدرمفكراًحاذقاًالدينعمادوكان

شاملةعمرانيةبنهضةفقام،عدوهأماملوجهوجهاًيقفانقبلبلادهفيالداخليةالناحية

إلىالتجارفرجعوالبلاد،الطريقوامنالمالواستثمرالترعوشق،الزراعةبهااحيا

الفقهاءالمرشدينبثكماويثمر،يورقالعمرانواخذ،مزارعهمالىوالفلاحونمتاجرهم

وجند،والرهبةالخوفمنشعاعاًالبلادتطيرفلاالجهاد،قضيةعلىالشعبليطمئنوا

لهذهوكان،ووطنهدينهلنجدةواستصرخهوالإباءالحميةفيهافرغأنبعدالباسلالشباب

فتدفقتالماضيةالعزائموالتهابالمعنويةالروحارتفاعفيملموسأثرالحاسمةالأعمال

لدىالحربنذرولاحتالجريءالقائدعلىحنقاالفرنجوالتهبالإسلاميةالجيوشحماسة

.؟..بالقتاليبداالذيمنولكن،وساققدمعلىالجميعفوقفالجيثين

الطلائعيرسلونالأثارب"9حصنعندووقفوا،الكتائبجمعوافقدالفرنجةاما

حتىوتتزاحمتتدافعجيوشهموبدأت،متقاربةفتراتفيوالتدمير،والنهبللقتلالفاتحة

.الفضاء.ملأت

صممولكنهوالانتظار،بالتريثفأشاروا،يصسهتفيماقومهاستشارفقدالعمادواما

يعتصمونورائهمنوجنودهمستبسلًاغازياًالأولالصفطليعةفيواندفع،القتالعلى

ورجلهبخيلهالقائدعليهمثقلفقد،يالفوهلمبكفاحالصليبيونوصدم،وادارتهبقيادته

الحظأنوأيقنوا،سيوفهاسلاتتحتطريحةجئثهموسقطت،والأزقةالدروبفيوتتبعهم

تركوامنذذلكتوهمواكما،مكانكلفيتحوطهمالسماءعنايةتعدولم،عنهميتخلىبدا

ظفرأوالتماسكالاتحادفيووجدوا،المسلمينحماسةارتفعتحينعلى،فاتحينبلادهِم

نشوةفيالثانيةللمعركةواستعدوا)1(حارمقلعةإلىالعمادقيادةتحتفسارواسريعاَ،

غربتها.اللْهرد،أنطاكيةتجاهحلبأعمالمن)1(
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،الرأسمرفوعالدينعمادفوقعهامسالمةهدنةقبولفيأطواالفرنجةولكنوابتهاج

القائديدعلىحسابألفالقاتمللغديحسبونوهممدحورينالصليبيونووقعها

..العظيم

نَجَمفارسٍببطليصنعونفيماوتثاوروا،بينهمفيمااللاتينيةالدولأمراءتجمع

نأبدلاالسالفةالهزيمةأنوراواوالزئير،بالصياحغابهيدويهصوركأسدأمامهمفجأة

الهزيمةانتظرتهمحيثبغتة)حلباإلىفخفوا،النفوسفيالخوريدبانقبلعارهايمحى

حيرتهمالعماداهتبلوقد،والالتياثوالدهشةالرعبمنالهزائمتحملهماحاملةالثانية

فتناثرتمستطيراً،شراًمنهالفرنجةولقي"اللاذقية")1(علىبجنودهفانقضاليائسة

منالهاربونوفر،آلافسبعةمنأكئرالأسرفيووقع،والتلالالسهولفوقهمأشلاؤ

الإسلاميِالجيشالىفاضيفتوالأسلابوالغنائمالذخائرمنالكثيرالمددتاركينالمعمعة

مرعباَموقعاًاسمهووقع،الحصونويدكالقلاعيحطمفمضى،وعتاداًقوةالعمادجهاوازداد

..الجفونمنالنوموأطارالمضاجعفاقلقاعدائهمن

الواسعة،بمطامعهعلموافقدالقسطنطينيةبملكالاستنجادمنبدأالفرنجةيجدلم

دونعنهاالتنازلفرصةلهميتيحقديدهتحتاللاتينيةالدولوقوعانورأوا،القديموثأره

يوصلهمنفذاًيجدولم،عليهفامتنعت"حلب"اماموعسكرسريعاًالملكوجاءكبير،جهد

يكسبأقواراد،والرماحالأسنةوشهر،المجانيقونصبشيراز")2(9الىفتوجهالنصرإلى

ويعرضسريعاًإليهيدلفالدينعمادولكن،بأسهفيالفرنجةظنيحققعاجلًانصراً

علىالدائرةلتدورالصحراءفياللقاءيستعجلإليهيبعثثم،يراهبحيثوأسلحتهجنوده

بهذاذرعأالرومملكضاقوقد،القتالوينفضالجحشفيستريح،عليهتدورمن

فتباطأ،ويزلزليرهبماوالشكيمهَالقوةمنخصمهفيوظنالجريء،الاستعجال

خوفهمَنالرومملكإلىفأرسل،الحصيفةجلتهالعمادفيهأعملوقتومضى،وتثاقل

منالفرنجةالىأرسلكما،الخطبادلهمإذاوحيداًسيتركونهأنهملهوذكر،الفرنجةمن

الرومملكوفر،الحليفينبينالشقاقفوقع،وانتظارهتثاقلهعليهونعى،الرومبملكندد

الغنيمةعلىواستولى،الا.ينعمادفتبعهوالأسلابالذخائرآلافوراءهتاركاً،موطنهإلى

عليهوتنهال،العاطرةالتحياتتتقبلهمنصوراًور%ح،أدركهفيمنوأثخن،الرائعة

..الباسلبقائدهمالمسلمينإعجابفيسجلونوالخطباءالأدباءإليهويفد،التهنئات

المتوسط.الأبيضالبحرنيمالآنمنهتتنفسالذيسوريةثغر)1(

التنوخي.العلاءابوالعربشعراءحكيممنهاالتيا"المعرةقرب)2(
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وأببالمنير،وابنالقيسرانيكابنالشعراءنوابغمنبطائفةالعمادعصرحظيوقد

إلىماسةحاجةفيالسيفزالوما،وأمجادهفتوحهوخلدوا،بماَثرهفتغنوا،الحمويالمجد

دفع،الصفوفوتلاحمتالساعةازفتإذاحتىالمشاعرويهيج،العواطفيلهبالقلم

البطلسلمسونالعمادقبلالشعراءكانوقدوالاستشهاد،التضحيةإلىالظامئةبالنفوس

الأملتحققوقدالثاديةقصائدهمأرسلواإذاعجبفلاالثناء!أكاليللهليضفرواالمنقذ

العرين.فيالليثوزار

وكفاح،هائلةمشقةدونالسيوفتتيحهلابمافظفرالرشيدةحيلطَالقائدأعمللقد

علىصممفقدجديداً،مجداًالخالدةامجادهإلىليضمالثانيةحيلتهيعملذاهووهامرير،

كلمنالفرنجةبهاأحاطوقدقوتهإليهايوجهفهل،المغيرينأعدائهامن)الرها(ينقذأن

حشودهويوجهظاهرأعنهايتغاضىأنبهفالأولى.السديدالفكربهيشيرلاماهذا؟مكان

منطقةإلىالخطرتحولإلىالأعداءليطمئنبكر،وديار،وحمصكآمد)1(اخرىمدنإلى

وانشغاللحاميطَمطمئناً،ولايتهعنالرهاصاحبنزعفقد،كانماوهذا،نائية

مدينته،ويفتح،ظنهفيخلفاليهيسرعالإِسلاميالبطلولكن،بفتوحهالدينعماد

عنهوتتحدثمجلجلصيتلهويرتفع،الأصيلةعروبتهاإليهاوترجعيده،فيفتسقط

..الركبان

منكئيرةشروراًالصليبيينمنبهاالمقيمونتوقعوقد،ذليلةكسيرةالرهاسقطتلقد

يأسرولا،المحاربينغيرأحدأيقتلفلاأعماقهفيتتغلغلالِإسلامسماحةولكنالعماد،

المدينة.علالأمانالويةنشربلشيخاً،أوطفلاًأوامرأة

دماءبهاسالتالتي،المقدسبيتلموقعةينتقمأنأنصارهمنكثيرإليهحببوقد

ولكن؟..الرمالفوقالأشلاءوتناثرت،كالأنعاموالشيوخوالنساءالأطفالوذبحالمسلمين

للخلقالصالحالمثلويضرببالمروءةفيعتصموعدالتهالِإسلاماريحيةيظهرالمسلمالبطل

أوجها-بعد-تبلغثم)2(الديننورولدهبعدهمنليحتذيهاالمثلىالطريقةويرسم،الكريم

أبطالهويتهمونبالتعصبالإِسلاميرمونالذينفأين،الدينصلاحسيرةفيالرفيع

عل!!ونقولكلمتهمليقولواثم،المتلاحقةحلقاتهافيالصليبيةالحروبليتابعوا،بالعدوان

العصابةعليهفتآمرت،ورجولتهمروءتهيقدرمناعدائهلدىيجدالمتسامحٍلمالبطلهذاأن

فيلقائهعنعجزتأنبعدالهادىءهجوعهفييغتالهالأنذالمننذلالهوخبأت،الباغية

ناعمة،بالفردوسهنيئةالعظيمبارئهاإلىالشهيدروحطارتوهكذا،الكفاححومة

.الأناضولفيالتركيةترطنالآنوهي،وائلابنبكرديارعاصمةكانت)1(

الرحيم.الاسلاميوالعدلوالسياسةالحربفيالدينصلاحاستاذ)2(
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عظيم.عنعظيماالنصرليستأنفنورالدينالباسلنجلهوراءهخلفوقدبالخلود،

منتجدلاالعمادانتصاراتانالصليبيةالحروبتاريخيقرأمنييلاحظوقد

نورالدين،عنكتببماقرنت)ذاوالتحليلالدراسةمنكبيرانصيباًالمؤرخين

فهم،المقدماتدونالنتائجإلىينظرونالكاتبينبعضلأنوذلك،الدينوصلاح

وقدومقوماتها،عناصرهاالىويرجعوالأسبابها،يمهدواأندونالحاسمةالمواقفيسجلون

دونالذاتيةالأهواءوحالت،الِإسلاميةالوحدةفيهتفرقتوقتفيالدينعمادبزغ

والمهاجم،العدوتكافحمتماسكةدولةاقامةفيجبارأجهداًفبذلوالاتحاد،التماسك

ليسجهداًوكفاحهلاطهمنذلكاستغرقوقد،حاسمةمحاربةالاقطاعوتحارب

ولدهجاءثموانتصر،وهاجمفدافعومواقفهفتوحهبدأقوتهإلىاطمأنوحينباليسير،

فيوسار،الكفاحوواصلالسير،فاستأنفمتماسكةمنتصرةدولةفوجدالديننور

النصريديهعلىفتمالدينصلاحمكانهأخذحتىبارعةرائعةاشواطاًالمعبدالطريق

أسرةكمثلالكبيرينالبطلينمعالدينعمادومثل.اللهبتأييدالعربيةالكفةورجحت

عميدهافقام،وآكاموأشواكصخورذاتارضفيفيحاءحديقةتنشءانأرادت

أجلهوافاهثمالبذور،وتهيئة،الجداولوشق،الطريقوتسويةالأشواكبإزاحةالكبير

،الأفنانترعرتحتىوالتسميدبالريالزرعوتعهدواوالبذر،الغرسقومهفاستأنف

ماشاقطريقفيعنيفجهادمنالعميدبذلهماولولاالثمار،وتهدلت،الظلوامتد

!!.الظلالامتدتولاالثمر،أينع

احتلتفقد،الأليملحاضرنابالغةعبرةتاريخهمننأخذإنماالعمادنذكرحينونحن

.الظنونأسواوالعرببالاسلامالغربوظنفلسطين"9الغادرةالصهيونية

فمسيحيو،الإِسلامبلادفيدولةلليهودقامماالغربفيالمتأصلةالصليبيةولولا

الصليبيحلمهمتحقيقفيوكافحوا،العدممنإسرائيلأوجدواالذينهموامريكاأورئا

بالضغينةومجاهرين،تارةاليهودوراءمتسترينوأبطالهمدنهوتدمير،الِإسلامبتمزيق

والمسلمينالإسلامعناليومأمريكافيتنتشرالمغرضةالدعايةإنبل،اخرىتارةالسافرة

حذاءفوقهومنالصليبيرسموناليومفهم،وتباكيهمفترياتهفيالناسكبطرسلنالتعيد

إ!مكانكلفيالإسلامعلىالأورئيينليستصرخوامسلمعربب

أثناءعليهكانتمماخيرَ،القويوايمانهاويقظتها،صحوتهافيالآنالاسلاميةوالأمة

تسجلفسوفالدينكعمادباسلاًبطلاًرزقتولئن،قرونبضعةمنذالصليبيالغزو

ينصراللهبنصرالمؤمنونيفرحويومئذالتاريخجبينفيالمجيدوكفاحهاالباهر،انتصارها

الحكيم.العزيزوهويشاءمن
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!مُورنور/ل!ين

فيل!لالهئاا

لاتغريداًأنامليبينيغردالقلموجدت(الدين"نورعنأكتبانأردتحين

ناالمؤرخيعيبولن،الوجدانورنحالعاطفةهزاًاثارالعاليةاخلاقههزتنيفقد،ينقطع

الصادقة،الإنسانيةلواءرفعواأماثللأفذاذوضهتزالرفيعةبالمثلضهيمصادقةبعاطفةيتأثر

يعيبإنماوالوفاء،والتسامح،والتضحيةالصدقعناصرمنإليهيمتماحولهوجمعوا

وأكريمبمثلتهيمأوعادلمبداإلىتلتفتلامغرضةشخصيةبعاطفةيتأثرانالمؤرخ

شماءللعيانترتفعباذخةقمة-الكثيرونجهلهو)ن-الدينونور،رائعمستوىإلىتطمح

رفيع.ومجدقعساء،عزةالسامقمكانهافيولها،عالية

كانف!ذا؟معادنهواخلصصفاتهأبرزفيطالبأبببنعليمعيلتقيالديننورإن

الورعأميرالمؤمنينمبداهوحربيظفراو،سياسيمغنمإلىنظردونوحدهالحقتقديس

،أ!الديننورمبدأكانلسواهاعتباردونوحدهللحقالعظيمالتقديسهذافإنالزاهد،

على-التهاونبعضفيوكان،الوصول!نونزوات،المغرضينبأهواءالرجلاناصطدمفطالما

الأعلىالمثلولكنإ!الثوراتويطفىء،الشعثويلم،المتفرقبِحمعما-الحقحساب

وخزتعقببغنيمةتحفلاولا،وحدهالحققذساأن..الكريمينالبطلينأذنيفييصيح

وان!والأهواء!الرغباتعنيرتفعصادقمؤمننداءمنلهويا.!إالبالوتَعَبَالضمير

!!والإرهاقالعنتمنبكثيرسامعهعلىعاد

وهو!طريقهنفسعلىخلفهنورالدينوسار،الأعلىالمثلطريقفيالإمامسار

يلومونمننجدولكننا..بمبادئهالإسلامويزينه،بتعاليمهالقرآنينيرهواضحسبيل

عنويقولون.إ!والمرانةللسياسةيخلقلمرجلانهعليعنفيقولون،الكبيرينالرجلين

المثلصاحبفيالمفروضوكان..ماهرسياسيغيرولكنه..ومخلصصادق)نهالديننور

وتفنيد.دحض!إلىتحتاجقضيةوتلك.ويكايد.وُيراوغيداهنأنالأعلى

نأالناسمنكثيرعلىيصعبإ!عاليةرفيعةسياسةالإسلاممبادىءتقديسإن

يعترفوااننفسهالوقتفيعليهمويعزالأمورإ!منويدعونيأخذونفيمابهايتمسكوا

حاذقةكياسةالناقصتهاونهممنيجعلواأنفيحاولواعيبهويتحققملامتهتتأكدبتقصير

فيالتهاونيعرفونلاأناسإلىبابصارهميتجهواثم،الملابساتوتفرضهاالظروفتوجبها
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ينحونذاكو)ذ،والطريقةوالغايةالهدتفيخلافمنالفريقينبينمابُعْدَفيروا!!الحق

مؤمنةلحظةفيضمائرهمإلىرجعواولو،احسنهفيتبعونالقوليستمعونمنعلىباللائمة

الرفيعالمثلاصحابانالمعرفةحقوعرفوا،الزائفخداعهمعنالغطاءلانكشفبصيرة

،القويالإيمانيؤكدهاالقرآنسياسةولكنها،والمرانوالكياسةالسياسةتنقصهملاأناس

المكين.اليقينويدعمها

نورالدينكانوهل؟!سياسيغيروبصيرتهوفقههوحصافتهتربيتهفيعليأفكان

لهما..عظيمانسياسيانإنهماهؤلاءيالا؟سياسيغيروعدهوصدقبعهدهووفائهتسامحهفي

سياسيانهما..هوجاءنزوةنقاءهاتشينولا،جامحةرغبةإليهاتتطرقلاخالدةمبادىء

وأالخلفمنطعناًأو،بعهدغدراًيعرفانفلا،الإسلاموكياسةالقرآنسياسةيلتزمانمحنكان

نورسيرةهناباسطونونحن،للناسغالياًمثلاًفليكونا،مغرضةانانيةأوخصمبغيرتحرشاً

.!!القرآنروحتشربمؤمنلِإنسانرفيعاًنموذجاًأوالإسلاميةللقاعدةتطبيقاًلتكونالدين

الرها،يدهفيفتسقطجهادهمنالأولىالثمرةيقطفزنكيالدينعماديكدلم

ولدهبعدهمنبالأمروقام..أثيملاغتيالضحيةبربهلحقحتىالصليبيينمدنإحدى

بلاديغمرونالِإفرنججنودوجد.وجد؟.فماذا..قبلمنأسلفناكمانورالدين

وتجمعهم،القاصفةوذخائرهمالزاحفةبجيوشهمالناسعلىتكاثرواوقد،المسلمين

يلتهمسعيراًيضرمواأوكتيبةيهزمواأومدينةيسقطواأندونيوميمريكادولاالمتماسك

شراذموشمائلهمأيمانهمعنوالمسلمون...الِإيمانويزعزع..الأرواحويمحقالمنازل

مدينةكلففي..وتضاغنتحاسدمنالأممداءويبيدها،الإِقطاعيمزقهامشذلةمتنابذة

ودينهجنسهبنيمنمنافسوندونهومنالجنود،عشراتحولهيجمعمستقلحاكمصغيرة

محالفةإلىمضطروهو،قوتهمنلديهبقيماواعتصار..مدينتهاغتصابإلىيتطلعون

مفروضة،ثقيلةجزيةلقاء..البهيممأزقهفيمعهليكونواالصليبيينمنالإسلامأعداء

آونةهذايؤيدفهو،للوقيعةمشمر،للفرصةمهتبلوالعدوالحاقد!!مسلوبةمستقطعةوارض

المسلمينباسوقعفقدالمستمر،والعداء،الى-دللشملابتهاجأخاطرهفيويسر،آونةبهويغدر

يشحذغاصبلمحتلمحرقةشرارةمنهاتمتدأندونبعضاًبعضهايأكلكالناروصاروا،بينهم

.!!النزواتبهوعصفتالأحقادمزقتهطريحواهنجسدفيوتمزيقاًقتلأمخالبهويعملأنيابه

نفسهالكركصاحبإريجنالد"وعلّل،دانيةالإِسلامساعةأنالكثيرونظنلقد

حلمهمنويجعل!!المدينهَحرمةوانتهاكمكةبفتحيحلمفهو،لعينهتتراقصمعسولةبأماني

!!ذلولوالمركبتريبةالغايةأنالصليبيونويرى،والرواحالمغدىفيجنودهبهايترنمأنشودة

لهفتهىء،وتنابذهغيهفيالشاردالقطيعترعىورائهممناللهوعين،ويجدونفيتعسفون
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.!!ال!يننورالمتسامحالبطلهوذلكمدارشادهتوجيههيحسنوراعياً،شتاتهيجمعبطلًا

نصبوضعفقد،شعرةقيدحياتهفيعنهايحيدلاسياسةلنفسهنورالدينرسملقد

أميرمهاجمةفيعمرهطيلةيفكرفلمأبداً،المسلمينومسالمةدائماً،الصليبيينمحاربةعينيه

بنيمسالمةفيتاماًاجتهاداًفاجتهدالريببعضإليهايتطرققدالنفوسانعلمبل،مسلم

ماالمعونةوإشاراتالوددلائلمنوأظهر،والخيةبالهدايابدأتقيةأونفورألمسفإذا،دينه

فصاهر،أقصاهإلىالطريقفيوصللقدبل،الارتيابدونهويقطع..الشكبهينحسم

تفرضووشيجة،الصداقةتوجبرحماًالجديدةالصلةمنليجعلالشكلديهتأصلمن

فقد،المكارهوتعقبهابالتضحيةيشفعهاجنودمنالرجلبذلماوبرغم،والمعونةالمحبة

صابروالرجل،الفرنجةاحضانفيوارتماءالكيدفيرغبةيناوئونهمنالِإسلامبنيفيوجد

ينطقأحمقبمهاجمةلنفسهيسمحأندونمريرآسفإشفاقعلىالضلوعيطويمحتسب

غريمهفيحالفونالِإسلامأعداءيغتنمهافرصةبذلكفيتح،بالإِسلامويدينبالعربية

للقاءالمتفرقةالجهودتعبئةإلىبحاجةوهوالفريقينمنازلةإلىنورالدينويضطر،المسلم

ويحميهاالعروبةتظللهاأرضفيتدميرإلىفتكمنوينتقلالبلاديحتلواحدفريق

الانتهازيينمنِالمعارضينبعضوجدتالتينورالدينسياسةهيتلك..الِإسلام

الحنكةلاوتهاوناَ،المهارةفينقصاًبهايزعمونفراحواإ!المؤرخينمنوالغافلين

.!!الصريحالدينومنطقالعادلالِإسلامسياسةبعدوهي..!!والمرانة

ف!ا..الفرنجةعلىقاضيةضربةالدينعمادوالدهيدعل"الرها"سقوطكانوقد

لاِظنواوقد.جديد.منالصليبيينإلىوأعادوهاجموعهمجمعواحتىالعمادبنعيسمعوا

محتشداَإليهمفطار.كاسر.لأسدباسلشبلأنهيعلمواولم،المقاومةعنعجزاًالديننور

إلىثانيةالمدينةواعاد،والاطمئنانالأمننفوسهممنشردقاسياًدرساًعليهموألقىمتهيئاً

وبهاالغربمنالثانيةالحملةفجاءتهموسشغيثونيصرخونالفرنجةوانطلق،الإِسلام

فيينفخبما"برناردوس"القديسويباركها.وإيطاليا.وإنجلتراوألمانيافرنسامنكتائب

هذاعددأنرخونالمؤذكروقد،مثوبةمنالمسيحعندلهمويدخر،حميةمنالصدور

فيالمبالغةاحتملإنعددوهو..والفرسانالرجالةمنعنانألفألفبلغالعرمرمالجيش

-المغيرونقصدوقد!المغير!الزاحفوموجهالغالبةكثرتهفيالحقيقةيخطىءفلنالتصديق

،الموتصلاةفصلواالمقدسبيتإلى-مدارأسواعليهمدارتالطريقفيحربيةمآزقبعد

.!!الأبوابعلىخيمتهالألمانملكوضرب..كثيفمنتشرسوادفيدمشقإلىقصدواثم

انسجاماً،وأوفرشكيمةوأقوىنظاماًاكزالثانيةحملتهفيالصليبيالجيشوكان

وارباب،والبارونات،الفرسانعلىيرتكزولكنه،والمشردينالأشقياءمنقطيعفيهفليس
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شعبهاوتطلع،خاليةسثجارفيمملكتهتركفقد،الدينسيفشقيقهوفاةبعدموقفهالخالد

!!الحافلجهادهالأرضوطبق،الفائقةشهرتهالناسفياستفاضت)ذ،الديننورالى

فيشيئاًيقدملامافهذاحلبالىليضمهالا)سنجار!إلىالكميالبطلويذهب

فييعلنثمالفقيد،أخيهمكانالأصغراخيهإلىليهبهابل،الصليبيالعدواستئصال

بهيتربصالعدووأمامهالكبيرةلمسؤوليتهيتفرغأنيستطيعفلامتعبةمشغلةالحكمأنالناس

اميرمنالناسوليعجب!حسنةأسوةبهفلهسيرتهممثلأوليحكمهالأخيهسنجارفلتكنالدوائر،

..والأوهامالبهارجتحوطهالامجردةنظرةالواقعالىوينظر،المغريةالأطماعمنيتحررمسلم

الرجلواصلالصليبيينللفرنجةوالعداءالمناواةمبدأالرائعالمبدأهذاعلوسيراً

تنكيلًاالعدوفيوأمعن،الشمالبلادفغزا،القويةبذخيرتهوتهيأ،للقتالاستعداده

فِىمدويةشهرةلهوكانتاجوسلينإ،الصليبيالقائدبأسرجهادهفكللواستئصالاً،

بجهادهالأشاوسالكماةأعياوقد،مدافعغيرالِإفرنجفارسفهو،والبطولةالِإقدام

وتلمعالرماحبهاتشتجرحربيةمعركةفيعليهالقضاءالسهلمنوليسالخارقةوجرأته،الباسل

وحاشيتهقوتهمنوهوالخطو،قبلموضعهالرجلهيقدرمغوارفارس)فجوسلين(الأسنة

اقناصه.فيالحيلةغيرإعماليبقفلممطمحنحوهيرتقيأو،همةإليهتصللامرتفعبمرنجا

مواهبهترضيللصيدنائيةمطارحفيبنفسهيغامرأنالصليبيالبطلعادةمنوكان

ووقع،الطريقعليهاخذتباسلةكتيبةنورالدينبهفوكلالرياضيةرغبتهوتشبعالفتية

الأكباد،فيوفت!الصدور!فيحزموقعاًفوقعالفرنجةفيالنبأوذاع،كفيهقيودهتغلأسيراً

يقويمابسالتهمنعليهمفيفرغحولهيلتفونقائداًيلتمسونأباديدالصليبيونوتفرق

الذيالثعلبذلك)جوسلينأ،أسرفقد!وهيهاتالفاغر،الجرحويشفي،الخائرةالعزيمة

أصحابهفاستطارالأليمةكارثتهحانتثم،وأفحشوفجرفغدرعدةمراتالديننورعاهد

علىالظافرةالفتوحوتوالت،ينظرونماهولمنفرقاًأعضاؤهموارتجفتهلعاً،

المنيعة!الحصونفوقرايتهورفع،المشعصيةالقلاععلىنورالدينفاستولى،المسلمين

.النجاحواطرادالفوزبدوامتؤذنالنصربشائروسطعت

لاحيثمنفأتاهلغريمهالكميننصبحينداهيةسياسياًالمسلمالبطلكانلقد

ملك"ليونبن"مليحمعالماهرةسياستهعنمهارةتقللاأسرهفيوسياسته،يحتسب

وكانوسفراً،حضرأخدمتهفيجعلهحتىوششميلهيخادعهنورالديناخذفقد،الأرمن

عاليةمنيعةوقلاعهالمسالكوعرةحصينةبلادهإن..ذلكتبريرفيويقولالِإفرنجبهيقاتل

نأفعلينا،عليهتقدرفلابهاينحجرثمالإسلامفينالارادإذامنهايخرجوهوالأسوار،
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فتحيل..والتوددالمجاملةمنصباباتعليهفتتقاطريشتعليكادلهباًءلنطفىٍونداريهنراوغه

وكياستهنورالدينفراسةفييثكونالذينفليت،الريحتذروهرماداالمتوقدةالجذوة

القلاقليجتثانالمخكالقائدهذااستطاعكيفليعرفواواشباههالموقفهذايتأملون

.عطوفوبشرخالبةببسمةالمزعجة

قوامهشاملداخليبإصلاحيقومأنالصليبيكفاحهغمرةفينورالدينينسولم

ودوروالجسور،القناطروشيد،والجوامعالمدارسألأفلقدوالتث!ييد،والتثميرالتعمير

وفيها،والإفرنجالمسلمينبينالطريقعلىالأبراجوأقام،المسافرينوخانات،المرضى

فعلمالحمامطارالِإسلامقرىمنبقريةالخطرأحاطفإذاالزاجلوحمام،الهواديالطيور

..والتجارةبالزراعةواهتمالأيتامملاجىءأنئأوقد.-.الأهوالمنيترصدهمماالناس

المساجدبهويعمرالفداءمالياخذوكانوالنماء،بالخيرالبلادعلىعادغريباًاهتماماً

إلىبهابعثمخادععدوأو،محبصديقمنغاليةهديةإليهوصلتفإذا،والبيمارستانات

العمريةالسياسةهيوهذه..الأيتاموملاجىءوالمدارسالمساجدتعميرفيلتنفقالقاضي

عضلإذاوالتوفيقالهدىفتستلهمهاالسماءإلىتتجهكماالبالغةبعنايتهاالرعيةتكفلالتي

حصين.ومجنسابغةجنةاللهومراقبة،الصادقةالتقوىمنولها..طريقأبهمأومشكل

والفقراءالفقهاءعلىنفقاتهكثرةعليهأخذواأصحابهبعضأن.الأثير.ابنذكروقد

فإنما،بأولئكالاالنصرارجولاإنيوالله:الخاشعويقينالمؤمنعزيمةفي،فقالوالقراء،

فراشيعلىنائموأناعنييقاتلونقومصلاتاقطعكيف!بضعفاثكموتنصرونترزقون

لهملاءوهؤوتصيبءتخطىبسهامرآنيإذاإلايقاتللامنالىوأصرفهاءتخطىلابسهام

.؟.السماء.فرضتهخيرأعنهمامنعفكيف؟المالبيتفينصيب

بهايميلأو.النصر.يزدهيهالاصادقةنفساًيغمرالقويالايمانهوهذا.أكبر.الله

إلىالصفوفويتقدمنهارهويعملليلهفيسهرقوتهيبذلباسلفارس.والخيلاء.الزهو

منإليهنسبمماتبرافوزهحلاوةوذاق،كفتهرجحتإذاحتى..وجلولاهيابغيرالموت

مصحة،فيبالشفاءعليهاللهيمنمريضاوتتضرِعامراةأويصليكهلإلىوعزاه،نجاح

رُكع،وشيوخ،خُشغشُئانفلولامهلاً،اللهعنإمهلاً:-يخ!داللهرسِولقوليذكربذللثوكأنه

فقد،وثالثبثاننشفعهمثلهذا.صبأ!العذابعليكملصب؟رُتَعوبهائئم،رُضعوأطفالَ

ملؤوهاوقد،الفرنجةيدفيوكانت،!المنيعة"حارم"تلقلعةأمامبجيوشهالديننوروقف

فإذا،مفسدينعابثينالأصقاعمنحولهاماعليهجمونواندفعواوخيولأ،وجنوداًذخيرة

يلتقيأنوقبل،الأشمالحصنإلىكرواوالغنائمبالأسلابومطاياهمحقائبهمأفعموا

وتوجهمنير،سماويإشراقفغمره،قلبهفينُزَعاًيَحْنِنَالِإيماندوافعهاجتالجمعان
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رباه..أجنادهمنملأعلىوصاح.حسير.وطرفساجدورأس،يبتهلبلسانالله:إلى

يملكلاذليلضعيف)كذا(الكلب،الدين)فنور،لكشريكلاوحدكالنصرنسألك

الله،منبنصرفعادإ!عليهحريصاًالموتنحوواندفعالسجودمنرأسهرفعثم،إشيئاً

..الأجيالمنوثناء

يتاوه..المتاعالعمووقف،لهعيناًفقأصائببسهمموقعةذاتعمهاصيبوقد

ويقينالناصححنانفيلهيقولنورالدينولكن،الفاجعةمنبساحتهحللمامتألماً

نألأحببتالأجرمنالآخرةالدارفيلكاللهأعدهمارأيتلوواللُهعماهأأي:المؤمن

إفي؟.المثاليالمسلمهذاقلبيضيءإيمانايشعريفليتأ.الأخرىعينكتذهب

،مصادرهووئوق،غرائبهتواترولولا،استطيعفلابهإعجابيحرارةءاهدىانلأحماول

..الخيالإلىوتنزع!!،الواقععنترتفعاسطورةعنهكتبمالعددتشواهدهوصدق

الأعداء.بهشهدتماوالفضل،الأوربسِنمنالغربمؤرخوبهيعترفأنوحسبك

حصدأدينهاعداءيحصدفاندفعالديننوربهتدججوقد،يفللاسلاحالايمانإن

علىفتأتيطاحنةالحربرحىليديرإأنطرطوس،حصنإلىيتجههوذاوها..فيههوادةلا

إليهتصلبلالراحةالىيخلدلاثموالتأييد،بالنصروعليهوالتدمير،بالحصدالفرنجة

خفمصريبأسطولمستظهرينالبلادأعداءينازلون"عسقلان(اهلأنمعلنةالأنباء

فيجهودهملتتفرقالفرنجةمهاجمةمنبدولا،قوةالاتحادأنالبطلفيرى،لنجدتهم

ثمالصليبئينمناحتلهمنوقتلأفليس!9حصنفملكاراد،ماوكان،حاميتينحومتين

ذإالفرنجةاقدامتحتالراجفةورجفت..!اللهبنصروتوجوظفرفغنمغيرهإلىضهض

اجسّاثاًيجتثهمالباسلالبطلكانلقد..دمشقعلىنورالدينباستيلاءالأنباءدهمتهم

وقدوالبأسالشكيمةمنيبلغأنعساهفما،حوزتهفيليستودمشقاقتلاعاً،ويقتلعهم

كان!الدينمجير9الخائندمشقصاحبإنثم؟..جندإلىجندأوضمقوةالىقوةأضاف

ممنوالأرصادالجنودمعهمويرسل،والحصونالعمائرويقطعهم،المعونةيدلهميمد

الخطةوتنقلالكاذبةالِإشاعةوتنشر،بهترجفعليهعينوهمالديننوربحبيتظاهرون

عيونهموطمس،الزيغقلويهمعلىراناناساًالاسلامبنيمنإن،واحسرتاه.إ!المبيتة

،يعملونفهبوالنفسهيعملنورالدينحسبواوقد..!يعمهونضلالهمفيفهم،الباطل

وصاجهادمشقيمسأنيحاذرالنبيلالبطلكانوقد،واعدائهلأعدائهمبللأنفسهملا

فلمبعهدهخاسالخائنوحنقاًانغيظاًوزاده،انفهتزكمكانتالخيانةرائحةولكنبسؤ

منالِإسلاميريحشاسعمطرحإلىبهيقذفأنطوقهفيكانوقد،عنهعفاحينمايدهيحفظ

..والوبالالثبورذاتالمنكرةمخاتله
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مستغيثينوالأعيانوالفقهاءالعلماءيتزعمهاثافيهمرةدمثقفيالثورةقامتوقد

شيءالحاكمأنيثبتماوذلك،والشبابوالأطفالالنساءخلفهمومن،الدينبنور

فيفليسحاسمموقففيالإسلاميخونانمأفونطاغيةأرادفإذاآخر!شيءوالشعب

بمفردهيقف)ذ.والتأليد.الولاءبعضلهنكنالرعيةقلوبأنعلىيدلماالفاشمةإدارته

والأنوف،الغيظمنتغليوالصدور،مقابلةناحيةفيتجاههالشعبويقف،ناحيةفي

علىيحرصونيزالونلاومكانزمانكلفيالإسلاموأهل،والغمةالضجرمنتشتعل

،والسقوطالخيبةإلىفمآلهمعترضطريقهماعترضوان،رايتهونشركلمتهاعلاء

ورفع،والمغارمالمظالمفأبطلدمشقنورالديندخلوقد..وأوجعاشدالآخرةولعذاب

واكاذبةدسيسةتثنيهالاواحدمقصدالىالمتساندةالقوةوجمع،الضعافعنالحيف

وصادرالدماءسفكمخيفكابوسعنهازالاذالصعداء،دمشقوتنفست،خداعتخولف

..المفترياتالآثموحاكالدور،ونهبالأعداءوحالفالأموال

الرحيمةمثاليتهأدركتهبل،خيانتهجزاءبقتلهيبادرلمنورالدينأنالعجيبومن

الثام:خططمنالثانيالجزءفيعليكردمحمدالأستاذيقول.حمصفياقطاعاًلهوبذل

إذاالعصورتلكفيعادتهمجرتقدالملوكفإنالعدلبابفييحكىماغريبمن"وهذا

،الحرامالدماءإهراقمنتحرجاًذلكنورالدينيفعلفلم!يقتلوهأنملكاًأخذوا

ذلك:علىتعقيباًنقولونحنالتضافرأالىتكونمااشدأمةفيوالأحقادالطوائلواستحكام

وظاهرهالعدوعاهدخائنفهو،عليكردمحمدالأستاذذكركماحراماًليسالدينمجيردمان

علىبحرامليسفدمه..لأمثالهمشروعاًالقتلترىالِإسلاموشريعة،وأهداهواقطعه

الإِكضاء.إلىومميلالتسامحفييمعننورالدينولكن،الِإطلاق

لنزالتأهباًالأمدادعليهمفوفدتالأوربيينبإخوانهمالصليبيوناستنجدوقد

حمص،فيكثيرةمواقعالفريقينبينودارت،عرشهواستغلظقوتهتاثلتأنبعدالديننور

اللُهروحمنييأسلاوهوٍ،وينهزمينتصرالبطلفكان،والبقيعةوصيدا،و)يناس،وحماة

قلبهعلىجهبطسماوياًمدداالعميقإيمانهوكانانتصار،فيالخيلاءيستشعرولاانكسار،في

عنالوطيدالإيمانهذاأغناهوقد،ثباتهمنويدعم،بأسهمنفيزيدوالإيمانبالسكينة

لجبطوفانفيموقعةذاتالفرنجةإليهاندفعفقدبلقاء،مشهورةحادثةفيجرارجيش

نورجيشالصليبيونووجدالحياةعلىالموتآثرولكنه،عنهمتقهقراًوفر،جيشهفاضهزمدفاق

الكتائبوان،مدبرةمكيدةأنهافحسبوا.صغير.رهطفيالقائدووقف،ينسحبالدين

البطلعنوطارواأحد،حسبانفييكنلمداهملظنففزعوا،الخلفمنستطوقهمالمنسحبة

..الحياةلهفوهبتالموتعلالديننورفيهحرصعجيباًموقفاًوكان،خائفينمسرعين
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وزرائهااسشَجادازعجهحينالاالمسلمةمصرإلىالبطلنفستتجهولمهذا

علىفريقأليعيناليهاالمقدسبيتصاحب)امري"وصولثم،الصليبيينمنبالفرنجة

مصراقتحاموجبذاكواذ،الإسلاماعلامعليهاترفرفبلادعلىظلهوليبسط،فريق

ومسلممسلمبينتعدلمفالمعركة،دمشقأختهااقتحامذلكقبلمنوجبك!ا،المسلمة

اسماالحنيفالدينإلىينتسبونوالقادةالوزراءمنوطغامباسلغيورمسلمبينولكنها

معهاوبات،أليمةغصصاًالديننورمنهاكابدداميةمأساةمجدديناللهأعداءإلىويتوجهون

قدمهارسخحتىمتعاقبةثلاثحملاتفيكتائبهسارتوقد،وجيعوهم،لاذعةبحسرة

وتمزيق.الصليبيينمطاردةمنالعزمعليهعقدتماوأدت،حسنبقبولالمصريونوتقبلها

أباديد.شملهم

ورجع،وخاطرهبالهوأقلقوشغلهالديننورالهمفركبدمياطالصليبيونحاصرلقد

عالممنيسمعهالدينيالدرسالىاتجهثمضارعةحارةدعواتالرحمنيدعوالمسجدالى

)إني:لاذعاسففيوقالالنبيلالبطلفاسنعبر،المؤمنتبسمعنحديثذكرهفيماوكان،فقيه

أ.دمياطفيالفرنجةيحاصرهمالمسلمينأنحينفيمبتمسأيرانيأناللهمنلأستحي

تزالولا،مضاجعهوتقض،عينهفتؤرقباسلشهميحملهاالمسؤوليةلجلاليا

أمروقد..المؤمنينوبتأييداللهبنصرالغماءتتكشفحتى.وممسيأ.مصبحاًلهتتجسم

الذيالدورلاستكماليتهيأوأخذبالأعداءفنكلالدينصلاحالباسلتلميذهنورالدين

بوفاةالموتقطعهاموحشةشديدةجفوةالبطلينبينحدثتوقد،العظيماستاذهمثله

وإنالأعداء،معهويتضافرالجهود،بهتتفرققتالإلىأحدهمايضطرأنقبلنورالدين

جاء.اذايؤخرلااللهاجل

فيبهايعتصمرائداًالرفيعةالمثاليةوخسرت،بفقدهالإسلامفروعنورالدينمات

ذإعنهالأثيرابنذكرهمابعضهناننقلوإنابهوولهاًعليهحزناًالعيونوتفجرت،مأزقه

يومناإلىوفيهالِإسلامقبلالمتقدمينالملوكتواريخطالعتلقد9:وانصافصدقفييقول

العادلالملكمنسيرةاحسنالعزيزعبدبنوعمرالراشدينالخلفاءبعدارَفلمهذا

،ينشرهعدلعلونهارهليلهقصرفقد،منهوالِإنصافللعدلتحرياًأكثرولا،الديننور

".يسديهوإنعام،يوليهوإحساسجها،يقوموعبادةيزيلها،ومظلمةلهيتجهزوجهاد

التواضعنسيفماوماتزاهداً،متواضعأ-وشهرتهملكهمع-نورالدينعاشلقد

وأ،باحثيحللهلاساكناًالوافرةمراجعهفي-المدهشةروعتهمع-ظلإذ،الحبيبتاريخه

.!!اديبقصاصيصورهأوشاعربهيترنم
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لييولىال!ينصَلَعا

!يمءَالفَاا

التاريخ،عظماءمنلعظيمفياحةسيرةبتسجيليهمحينبالغةحيرةفيالكاتبيقع

والتدليل،الشرحتوجبهامةوقضايا،والتحليلالبسطتتطلبرائعةمواقفأمامهيجدإذ

الأيويي!الدين"كصلاحفرجلالطائر،والتعليق،العاجلةالنظرةلغيريتسعلابعدوالمقام

إلىاضطراراًفيضطر،وخوارقهروائعهعنبإيجازتحدثعسيراًاذاإرهاقاًمؤرخهيرهق

وفي،وتفصيلهلتوضيحهالمجاليتعلاماالدقائقمنوراءهاتاركاًالبارزةالخطوطرسم

..فيستريحلقارئهذلكيعلنأنوحسبهالجائر،بالاقتضابصارخاعترافنفسه

الموتيقابل،باسلشجاعفهوأ،الدين،صلاحلدىالبطولةمظاهرتعددتلقد

فيالحوادثيستشفألمعيسياسيوهو،وموهبتهبكفايتهمسلحاًفيصرعهمطمئنةبابتسامة

موقفلكلويعد،عدتهأمرلكلفياخذ،الصريحوجههاعنتسفرأنقبلالمستترةحجبها

الشريف،النبويالهديويباركها،الكريمالقرآنبهايتنزلعليامثلإلىويشرئباهبته

بملوكهالغربعليهايتكالبمقدسةحربفيالإسلاميقودأنلهقدررجلبعدوهو

اعداءهوأعطى،ووطنهبدينهإيماناًزادتههائلةصعاباًكابدوقد،!واسلحتهودولهوبجيوِشه

خصبةمادةيزالولاكانالدينفصلاح،فيطيلونعنهيتحدثونجعلتهمبالغةدروساَ

قدرمنذمفسرينجهودهويلاحقون،محللينمواقفهيتتبعونفهم،وأدبائهالغربلمؤرخي

يتمسكونممنوعلماءهالتاريخكتابقليلاًوأترك،اليومإلىالبطوليبدورهيقومانله

فقد،والقصاصالشعراءمنالخيالأصحابإلىأنظرثمبالحوادثوشششهدون،بالوقائع

المدهثة،والمواقفالموقةبالمناظرتسعفهمدسمهَمادةالإسلاميالبطلحياةمناتخذوا

فيصداهبترددتسجيلاًوسماحتهمروءتهفسجلوا،أقلامهممنكثيراًالإِنصافصحبوقد

الإسلامعلاضطغاناً...الأعداءأشديجرؤفلمالخارقةبطولتهاما،المتتابعةصحائفهم

للبطليسجلوناورباكتابفاندفع،خادعبستاريغلفهاأو،موهومةبشبهةحولهايحومان

قرأتأنيوأذكر،الجبارةوالبطولةالرشيدةوالقيادةالجريءالإتداموهبهإذعليهاللهنعمة

على(الدين)صلاحسيطرة،ثباتكاتبهايكتففلم)ديكامرون(كتابهفيكاشيوألبو9قصة
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يأمرآخرسليمانفهو،عقابهويخافون،أمرهيمتثلونأيضأالجنجعلبل،وحدهمالإنس

حديثعنهاتحدثفقد،المثاليةالبطلبأخلاقيلمأنلفالمؤينسولملاء،كاوينى

الواقعبذورتحملف!نها)بوكاشيعقصةفيبالأصطورةالحقامتزجومهما،والإنصافالعدل

ذلك.وحسبناالصريحالحقإلىالحيةبعناصرهاوتومىءالسافر،

،الباهرةخلالهمنكثيراًعنهفورث،نورالدينكنففي(الدين)صلاحتربىلقد

والاقتصاروالملاذ،الترفعنالنازحوالبعدالزاهد،التقشفعنهورث،الحميدةومزاياه

بعضعلمِهوفدوقد،الجسمويدفىءالأود،يقيمممااللازمالضروريعلىويلبسيأكلفيما

يديهوبينمتواضعبساطعلىيجلسصيرةخيمةفيفوجدهسياسيةسفارةفيأعدائه

موفقالرجلهذاأنشكلا:نفسهفيالسفيرفقال،وقوسهسيفهجانبهوعلى،مصحف

وينتهكونالطبولويدتونالخموريشربونالحريرطناف!علىخصومهتركتفقدمنصور

أعدائهعلىالدينصلاحانتصرفقد،كانماوهذا.؟مطيعاً.عاصيهزمولنالمحرمات

يضربومثلأحسنةأسوةفكاناللهمنمحرمهوماواجتنابدينهأوامروامتثالربهبمراقبة

.للناس

عليهتوافقمايخالفمسلماجامعياًكاتباًتجدحنِنغريبةدهةلتدهشوانك

تغيرتإلاناحيةمنخطرريحيتشمميكادلا)1(:الدينصلاحعنفيقولالمؤرخون

تنتهي،لامتعددةومطالبهمشروعاتهوكانتوالصبر،الحلمعيونفيهاوغاضت،نفسه

مرما.الناسعلىاللهخلقاقسىمنوجباتهعمالهوكانتنتهيلاللمالحاجتهفكانت

أنذرإلااليسارعلاماتمنعلامةإنسانعلىبدتوما،ظهرهالجباةقصمإلاتاجرببلدة

حقولهمفياينعتماجهدفيمعهوالضعفاءالفلاحونوكان،السلطانرجالمنبعذاب

أملقحتىالسلطانخزائنفياستقرتإلاقمحسنبةبدتولا،الجباةتلقفهاالاثمرة

الدكتوريقول.حصداً.الناسحصدتومجاعاتمحنأبوابعلىوخلفهمأيامهفيالناس

وعشريندينارألفمائتيالمقدسٍيومالفداءمالمنأخذقدصلاحأأنمعذلكالجامعي

فداء،بدونالفقراءمنكثيراواطلقوالفقراء،والأمراءالعلماءعلىففرقهافوقها،ألفاً

رجلارقىعنيصدرلابمابسؤلهايعرضفلموحليهمالصليبيينجواهرعنواغضى

وحليهاالمذهبةصلبانهاتحملإامريأالملكابنةخرجتوقد،العشرينالقرنفيمهذب

جمعالقدسبطريرك)نبل،يبتغونمادونفحالبها،اصحابهوهئم،المتوهجةاللامعة

نفجعهأنيجوزلا:فقال،الدينصلاحبهاوأخبرمقفلةصناديقفيوالكناثسالبيعأموال

.462العددالثقافةمجلة،مؤنسحسينالدكتور)1(
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منانسانأيتركلاذلكبعدالسلطانأيكون،شعريفليتيشاء؟مابهافليفعل،ثروتهفي

الدكتورسطرهمالنتأمل!والعذاببالوبالانذرهالااليسارعلاماتعليهتبدوالمسلمين

ممايقول)ذ،المؤرخين)تاريخكتابصاحبهوأوربيمسيحيذكرهبماولنقرنهالمسلم

ساعةجاءتإذاحتىالمالعليهينكرونكانواعمالهأنكرمهشدةمنكاناولقد:ترجمته

استولى)ذاأنهعادتهمنوكان،وعطاثهبذلهكثرةمنوهذايريد،مالهأخرجواإليهالحاجة

فملك،الجهةوسكانأتباعهعلىوسخائهكرمهاعلامنشرالمقاطعاتمنمقاطعةعل

وجدماكلوزعبلخزائنها،منشيئاًلنفسهيأخذلمدمشقعلىاستولواولما،رقابهمبذلك

ماأحدهممنٍوقعف!ذا،لينةمعاملةويعاملهم،خدمتهفيمنكلويحترم،الأهاليعلى

له،جارفيسوءايقولأنعلىفرديجسرلاطاهراًفكانمجلسهأما،يظهرهولمكتمهيسيئه

واهله،لأولادهمحباًهذافوقوكان،عليهوالحنانالشفقةعاطفةفيهتحركتالايتيمايرولم

فكان،أحكامهخالفمنكلويعاقبالعدليحبوكان،لعبهمفيأطفالهشاركماوكثيرأ

سفرهوفي،وترحالهحلهفيوالفقير،للغنيالأسبوعفيمرتينبنفسهللمظالميجلس

أ.ومقامه

بنالضاقالمنصفالكاتبهذالغيرالمسيحيةالنصوصمنكثيرأننقلانشئناولو

معهنجدلامما،الخيالوروائعالمزاياباهرمنالإسلاميةالرواياتبهتفيضمادع،القول

لامعتدلمنصفإنه:الناسبعضليقولالموهومتَخيلهيسطرثمواهماًيتخيللكاتبعذراً

اعتصاماًالأجانبأكزمنهبرىءبماقومهعلىيتعصبالواقعفيوهوممالىءإ!متعصب

سرعةفيلنشهدحياتهمسرحفيصلاحأوسنتابع..النزيهللحقوايثاراً،والعدالةبالحيدة

.!المسلمينوبطل،الشرقرجلفأصبح،الرائعدورهمثلكيفطائرة

نادرةكفايةفأبرز،عصاميةنئ!أةلأكريماً،بطلاًصلاحوالدأيوبالديننجمكان

بهتقلبتثم،السلاجقةعهدفيتكريتلقلعةمحافظافصار،الرياسةطريقلهأفسحت

ساءفينجمهفتألق،لبطولتهميداناًوفتوحهغزواتهفيووجد،الدينبنوراتصلحتىالحال

وقد،المسالكوينبهم،الموقفيتأزمحينعليهيعتمدباسلأكمياًالحروبوعرفتهالمجد،

وولوع،للكفاححبمنالقادةابناءعليهيشبماعلىفشب،صلاحولدهكنفهفينشأ

عنوترفعهابالعزةهيامهافيالإسلاميةللبطولةحياًمثلاًنورالدينرأىوقد،بالنضال

منالعربيالميدانفييصطرعماكثبعنوتأمل،غزواتهفيفاشتركوالأهواء،السفاسف

تفدالفرنجةكتائبعلىالبصيرةعينهفتفتحت،دواعيهويعرف،بواعثهيتفهمدامقتال

العبوديةنيروتضع،والإسلامالعروبةمواطىءلتدنسالنازحةمواطنهامنالجارفةكالسيول

الكفاححلبةفيالمبكرةالئاةهذه،الانسانوحقوقالآدميبكرامةعابئةغيرالأعناقفوق
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لبلوغه،وشعىتحقيقهيهيممقدسمبدأالىاللدنالنث!ءوجهتقدالنضالوحومة

صدرهفياشعلماوالدهمنوسمع،تارةومدافعأ،تارةمهاجمأالحمراءالحومةإلىفاندفع

حتى،بخطتهويتمسكان،رايهعنيصدرانالديننورساحةإلىمعهفاتجهوالفداء،الحمية

نورالدينفطفق،الطموحالناشىءهذاأكمامفيتتفتحجديدةبطولةعنالأيامتكمثفت

يخشيرنجفسه،ثقةالفتىويزداد،أمرهفيوششثميره،مجلسهإلىويدعوه،إليهيدهيمد

علميحديثفيمعهيشتركوقد،وروحاتهغدواتهفيالعظيماستاذهويصحب،بالخطة

،يرويلمامصغيأنورالدينويتصدرهوالعلماءالفقهاءمنالأئمةيحضرهحافلبمجلس

ال!ثريعة،ينابيعمنفنهل،الطماحالفتىنفسفيالعلمحبوقروبذلك،يقالماومناقشاً

الأساتذةكراممنبنخبةالأياموأمدتهالأمةهذهصدورمنالقادةسيردراسةعلىوعكف

..وحسامرمحبطلهوكماوتفكيرعلمرجلفاصبح

سيرةأنفيزعمونالمؤرخينمغرضيمنينكرهامنتجدالمباركةالنشأةهذه

،المتواترةالرواياتتضعيفإلىويذهبونالتحديد،وجهعلىتعرفلاالأولىالدينصلاح

حربيبطلابنإنهولنقلجانباً،والأسانيدالرواياتمعهمفلنترك،المتتابعةالأسانيدوتحقير

تكونأفلاالمتربصونبهويتربصالأعداءيزحمهمحاربوطنوربيب،عظيماميروجليس

ملتهبالأولىنشأتهفيفيكون،طموحهواتقادهمتهلانبعاثكافيةوحدهاالبيئةهذه

وغاية،مقدمةبدوننتيجةالرائعةخواتيمهتكونانيعقلوهل!؟الحماسةمتأجج،الغيرة

رائعةقويةيقولهافذةلقصيدةبالإبداعشاعرعلىتحكمالأدبدنيافي)نك؟!سبيلبغير

قدفذبطلعلىالسياسةدنيافيتحكمافلا،متاججةوعاطفةعريضةثقافهَوليدةانهافتتاكد

عليهشبماعلىويئ!اب،نشأتهفيالحربأعماللقنبأنهفتوحهوبهرتغزواتهتعددت

.والانتصار.بالفتوحهياممن

يقدرلمولومصر،الىالثلاثغزواتهفيمعهيصحبهانعلىالديناسدصمملقد

كانالعزيزةمصروفي،اصطحابهعلىصممماالرائعةبطولتهالدينصلاحفيالحملةتائد

فياستطاعفقد،الأراجيفتنالهلاتدوينأالتاريخويدونهالدينصلاحيسجلهمجدأول

ويجانبهالعدويحاربهلجيثىالنصرفيضمن،بلبيسفيالحميةروحيبثأنالأولىالغزوة

وينفرِد،مرموتةكتيبةرأسعلىيسيرمعلماًقائداًصارفقدالثانيةالحملةفيأما،الصديق

ظافراَ،إليهافتقدمالإسكندريةغزوةفيالدينأسدعليهاعتمدوقد،والهجومبالمحاصرة

حتىالقوتونفاد،الذخيرةوقلةالحصار،رهبةفيبهاوثبت،والقلاعالحصونوأقام

لهوكانواالثغر،أبناءقلوبفك!سبالقواد،منالمهرةبهيتعزمأزقمنينجوأناستطاع

!.الرماحتقدهالاواقيةودرعاً،سابغةجنةبعدفيما
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.مصر.فينهائيأأصحابهاليستقرالثالثةالحملةوجاءتالأوليانالحملتانمضت

النيل،واديفيالاسلامدياريحتلونالفرنجةرأىحينالديننورعليهعزمماذلك

وتجارتهاوزروعهامصربخيراتويمدهم،الطريقلهميفتحمنالوزراءخونةمنويجدون

والأمنالخصبتمنحهيدهقبضةفيمصريجدأنمنأكزالفرنجةلملكمطمعوأيوذهبها!

أعداءيجدحينماالديننورقلبتعتصرحسرةوأيةبرد،منوتدفئهجوع،منفتطعمه

لااالنيلحقولبهاتتساقطبخيراتقتالهعلىويقومون،مصريةباصلحةيحاربونهالإسلام

الدينونجمالديناسدغيىلهاومن،والهوانالصغارمنيعصمهاتملكاًمصرتملكمنبد

بعدوهموالفداء،التضحيةروحأشربواالذينايوببنيمنالغرالقادةأولئك..وصلاح

الحبوشائجمنالمصريينوبينبينهمإنبلوحصونها،بمدنهاتامةودرايةبمصرخبرةأولو

ثالثةالدينأسدليذهب.!اخائنوزيرأووصوليخليفةفصمهعلىيقدرلاماوالإخلاص

يبادلهمأعزلمسلمشعبإلىمعاًوليتقرباالأولمستشارهصلاحاًوليجعلمصرإلى

منعملاءهاتاركةذليلةمقهورةالصليبيةالجيوشولتندحر،والإخلاصالحبعواطف

الىومال،الزمامالدينأسدملكلقد،خاسئينآسفينالندمبنانيعضونالخونة

فهو،باللهيهدألاالخائناشاور(ولكن،والعقوقالغدرمنسلفعافعفا،التسامح

ابعدإلىالخيانةفييذهببل،الفرنجةمنمكاتباًاتباعهجديدمنالإسلامجنودعلىيتآمر

بمصرأرافوالله،أخيهوابنالديناسدلاغتيالمكيدةفيدبر،إنسانيتصورهمدى

وأن،الخاسئةالمؤامرةتكشفأناللهشاءفقد،اثيمخائنفيهايتحكمأنمنوالإسلام

الخليفةالىيسوقهثمورجلهيدهمكبلأالآثمعدوهعلىفيزحفالأهبةصلاحياخذ

ضميردونالقاتلةالسمومتنفثخاتلةأفعىمنالكنانةوترتاحبقتلهأمرهفيصدرالفاطمي

شصبعدلتأتلقالوافىيعنظلامهفانقشعالألدخصمهمنصلاحتمكنلقد!يؤنب

..الحصيفباريهاالقوسوليتسلم،الوزارةافقفيالدينأسد

منأنيعلمونوهمبئ!اور،ائتمر)ذصلاحاًالمغرضينبعضاتهملقدماذا؟ثم

مجرمعنفيدافعصاحبهيعميالغرضولكن،سبيلمنعليهممافأولئكظلمهبعدانتصر

أبيه،خيانةالملأعلىفأعلنشاور،بنشجاعالكاملنجلهمنهوتبرا،ذووهلهتنكرآثم

الرفيعةالِإنسانيةمثالالطاهرالنجلفكان،واغتيالدسيسةمنيدبربماصلاحإلىووشى

بالرحمةمعطرةنسائمهاتهبعبقةنفحةالتاريخلهوحملالثطء،معارجهاأقدسفي

منالتاريخصحائففيكم..لثهيا..الِإيمانقلوبهمفيكتبقومأولئك،والرضوان

.!؟خارقاتغرائب

صدورفيشفيفيها،الإسلامبأمريقومالمغواروزيرهاالدينفاسدمصرفيالجوصفا
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الدهرأنحاسبأ،كلوممنوآسىجراحمنضمدبماقلويهمغيظويذهب،مؤمنينقوم

إلىانتقلفقديؤخر،لاجاء)ذااللهأجلولكن،الحياةحبلبهيمتدفسيحبأمدسيسعفه

زفراتوتاججت،عيونبالدموعوانفجرت،وزارتهمنأشهرثلاثةبعدربهجوار

..وأكباد

لقدجسور،شبلمكانهليحتلباسلاسدمضى،صلاحوخلفهالدينأسدمضى

منوالعشرينالثانيةحلقتهفيالجديدفالوزيرالاختيار،هذاعلىالموافقةالديننوراللهألهم

نا:قائليقولوقدوادراكاً،وتجربةسناًيكبرهمنالقادةمنوحواليهالسعيد،عمره

فياليهفيلجأ،وحدهالأمر)دارةيستطيعكيلاالصغيرالشاباختارقدالوصوليالعاضد

وتمتنادرةكفايةالباسلالشابأثبتفقدسواهأمذلكأكانوسواءعسير،شأنكل

مسرعين،المؤرخونعليهيمردقيقموقفيفوتناولن،العميمفضلهافيعليهاللهنعمة

الديننجموالدهالىالدينصلاحنظرفقد،وطواياهدلاثلهنستوضحقليلاًعندهونقف

يصنعماذا،ومرآهتقديرهفيأبوهيستحقهمكانفييقعدانفتعاظمهعليهرئيسأأصبحوقد

أبيهإلىيتقدمإنهيقدر،فلامنهيفرأنويحاول،يستشعرهحرجأعليهتخلعالوفاءوعواطف

المبادرةصلاحوعلىيريد،مايصدرأنفعليهالأمرإليهيكلبأنهفيصارحهو)كبارخئموعفي

الجادةوضحتمهما،دونهأمرب!صداريعجلفلاوحيهسيتلقىأنهفيعلنيزيدثمبالتنفيذ،

كنشوةلهيحسقويةفرحةنفسهفيفيسر،نجلهوفاءالوالدويرى،المذهبواستقام

أضوا!ماسطعتشمسعنيغربتمافوالله!بنيياكلا:اعماقهمنيصيحثم،السلاف

وسارت..الحياةمدىورأيبدميعليكابخلولنطريقكفيتشاءكماامض،عليك

يبذلالحنونوالأب،رأيهبوارفمستظلاًالديننجموالدهإلىيفيءوصلاحالأيام

ومراىمسمععلىابنهيعارضكانإنهبلالسداد،ودوامالأمرصلاحفيوقوتهنصيحته

بسريرةالبطلينكلاوثقوقد،المطيعوالسمع،المخلصالإذعانغيريجدفلا،الناسمن

.الأكيد.والحبالكاملةالثقةمدعاةالرأيخلاففأصبحصاحبه

فقد،والريحانبالوردمفروشةطريقفيبالوزارةعهدهلأولالدينصلاحيسرلم

تذليلفيالجاهدجهدهبذلوقد،صفاءهوتكدرراحتهتعترضعقباتدونهتكاثرت

بتخفيفيستميلهالمصريالشعبإلىفلجأ،العاصفةومصانعةالوعر،وتسهيل،الجامح

تقديرفيفشلواقدالفرنجةوكان،والأقواتنالمؤداعداد،الأسواقو)نعاش،الضرائب

الذخيرةتحملسفائنهموتوافدتجديداً،صليبياًهجومأدمياطعلىفشنوا،ومكانتهقوته

،الأصقاعمنجاورهاومادمياطفيالإسلامديارعلىبالحممجنودهاويقذفوالعتاد،

الدفاعفيجهدأالبطليألولمالأعداء،منازلةالىالباسلةبكتائبهصلاحفهرع
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الىسبيلأالاستماتةفيويرونالنصر،فيالآمالعظيميالفرنجةكانفقد،والاستبسال

المغير،عدوهعلىالإسلاميالجيشتغلبفقدذلك؟واق،الدينصلاحمكانةزعزعة

عليهأضفىمماببسالتهوتعتز،بحياتهضهتفالشعبجموعوحولهالقاهرةالىصلاحوعاد

والأنصار.الخولحولهوجمعوالاستقرار،الثبات

للوزيرالأفقيصفوانالخلافةمؤتمنعلىعزفقد،اعداءهيعدملاالحقولكن

الخيانةالىفلجأ،المكينصرحهعليهايقومقويةدعامةدمياطانتصارفيورأى،الأيوبي

منالقاهرةالىالصليبيونليعودومغرياتهوعودهوباذلًا،الفرنجةملوكمكاتبأالدنسة

فتقدمغيور،ايوبجندييدفيالمريبةالرسالةتقعأنالسعيدةالمصادفاتوشاءتجديد،

المكايديدبرونالباطنالداءالظاهرأصدقاءفإذاالبطلونظر،الدينصلاحإلىبها

أتباعهفيدوياًاثارت؟بلقاءقتلةالآئمالخائنوقتلالشر،طريقفحسمالفخاخوينصبون

وراءمنالمؤمنالشعبولكن،بالثورةوتنادوا،بالعصيانفجاهروا،السودانجنودمن

وجهفيقليلأالغبارتثيرالشرتكدعا!فةفلم،بطشه،ويوْازرقوتهيعاضدالباسلبطله

وتفرقوأقساهدرسأنجعأعدائهعلىفألقىقويةملتهبةبعاصفةقابلهاحتىالدينصلاح

سبيل.ولاالنجاةسبيليتلمسوناباديدالعصاة

وامن،رهيبةمقاومةالفرنجةمنالفجرةفقاومفلسطينإلىالباسلالقائدانتقلثم

يتفرغوأخذ،بطولتهانباءتسبقهالقاهرةإلىورجع،العابثةالشراذممنللحجاجالطريق

واقام،العبادةمساجدوعمر،العلمدورفشيد،نشيطوعزم،دائبةبهمةالداخليللإصلاح

المذهبعلىالسريعالقضاءفيملحةرغبةذايكنولم،السنيالمذهبلتدريسمدرستين

رئيسهوهوالديننورولكن،القلوبمنلكثيرواستمالةالظروفلبعضمراعاة،الشيعي

لدىعاقبتهتسوءتباطؤأيتباطأأنفخافملحأ،متعجلاًذلكفيإليهك!بقدالأول

..السنةأهلعقائدينشرونالدعاةوطفقالمنابر،علىالعباسيللخليفةفدعانورالدين

الفاطميةالدولةبموتهفسقطت،المحرجالظرفهذافيالعاضديختارأنالموتشاءوقد

بالحظوةتبشررخاءالريحوسارت،حاسمةبضربةالدينصلاحيتعجلهاأندون

..والإقبال

بحواضرالعاصمةيقارنوطفقمصر،عنالدفاعيةالخطوط)قامةفيالوزيرأخذ

مفتحةالقاهرةأبوابكانتبلالخطر،ساعةفيالجيشبهايعتصمقلعةلهايجدفلم،الشام

الىباسمهتشتهرالتيالحصينةالقلعةفشيد،وتعويقعرقلةدوناحتلالهاالىالغازيتدعو

ذلكفيوبذل،المعزيةوالقاهرةوالقطائعوالعسكرالفسطاطيشملكبيراًسوراًواقام،الاَن

ضجةمادونالعمرانيةلرسالتهتفرغوليته،والاطمئنانالراحةويشردالقوةيعتصرجهداً
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الدولةواسترجاعا،يوبيةبالدولةللعصحفسياسيةمؤامرةعلىيومذاتانتبهفقد،وانزعاج

منالعصاةعلىبليغاًدرسأيلقيأنفأراد..الفرنجةومكاتبةالخونةبمعاونةالفاطمية

نفسهتحدثهلمنالأليمالمثلبذلكوضربالخيانةوأعوانالمكيدةرؤوسفشنق،المؤتمرين

..الوصوليينركبفيالبائدالشقاءوتستعيدالهادىء،بالأمنتعصفمخيفةبزلزلة

لاحديثاًنورالدينسيدهمنالدينصلاحموقفعنيتحدثواانالكتابالفوقد

الاستقلالعلوعملهبمصر،هيامهمنصلاحاًنبرىءلاونحن،وتهويلمبالغةمنيخلر

يجابهأنيستطعلمالأيوبيالبطلأنكدنؤولكنناوالنفوذ،بالمجديحلمطامحقائدفهوبها،

وقدوالولاء،بالخضوعلهيدينظلبل،مهذبغيرردأوذيةمؤبكلمةنورالدينسيده

العظيمين،البطلينبينقذائفهتنفجرمدمرشقاقمنالِإسلاميالعالمينقذاناللهشاء

العظيم،سيدهبعدخالياًالميدانالدينصلاحووجد،ورضوانهجنتهالدينلنورفاختار

العظيمينالرجلينبيننقارنحينونحن.الطريقأقصىإلىسبيلهفيوسار،رايتهفحمل

ولكن،العظمةوبوارقالمجد،بأضواءيتعلقلامثالياًقديساًكاننورالديناننعترف

الأضواءنحوتجذبهحارةهواتفولديه،وآمالهأحلامهلهواقعياًبطلاًكانصلاحأ

علىصلاحرفرففقدالملائكةأوجفيالمثاليينمستوىنورالدينارتقىفإذا،والبوارق

بهماء.هاويةفييقعأومنحدر،سفحإلىيسفأندونالبشرهامات

الدينفنور،والأتباعالأمراءمعاملةفيكليهماسياسةيفسرالرجلينبينالفارقهذا

حقفيمراوغةإسلاميحاكممنرأىوإذا،مملكتهإلىإسلاميةمدينةضمعلىيحرصلا

وأباتراًسيفاًوحدهلذلكيجرداندونكظيمةحسرةعلىالضلوعطوىباطلإلىجنوحاًأو

كلومصارعة،غمراوٍكلاستئصالهمهمنجعلفقدالدينصلاحأمافائراً،دماًيسفك

خلفه،منواحداًصفاالمسلمونليقفقيادتهتحتومصرالشاممدنجميعوحدكما،محتال

محاولاتهفهمفيالباحثدققولو،والنجاحالفوزمنبكئيرهذهسياستهعادتوقد

تضحيةفيبهقامشاقاًومجهوداًفيحمد،يذكرعذراًلهلرأىالإسلاميةالوحدةفيالسياسية

.واستبسال

العزيزالراحلتركإذ،الديننورموتبعدمرتجفةانتفاضةالشاممدنانتفضتلقد

،ببلدهحاكمكلواستقل،ملكهفيالطامعونفطمعللزعازع،يثبتلاصغيرأنجلاً

فيويفسح،رقعتهفييزيدأنيحاولكلالمسلمينأمراءبينداخليةوثوراتفتنوقامت

يصفقونالصليبيينمنوالفرنجةوالاستهتار،الوقيعةأساليبمصطعناًاحط،مملكته

فتعصف،المسلمينعلىتدورحرباًذلكفيويرون،المشتبكوالنزاعالمشتجر،للخلاف

قدالأمراءمنالخونةبعضإنبل،صليبيدمفيهايراقاندون،قوتهموتمزقبريحهم
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الجزيةويدفع،الشدةفيإليهيأويظهيرأالمقدسبيتصاحبمنواتخذالفرنجةحالف

مليكأيحالفواانالخونةمنآخرونواضطرالأعداء،بسيوفعرشهيحميكيالصاغرة

لاووسواستهدألاثورةفيالحوادثيراقبفأخذ،وضايقهالدينصلاحأفزعآخرصليبياً

وجعاللائحةالبادرةانتهزوقوتهبحولهيستعينالأمراءبعضكتابجاءه)ذاحتىينقطع

الشواطىءسواحلهعلىفيقيمالمدمر،الفيضانيتداركالامبلادإلىوخفالموفورةقوته

عليه.أقالاشيءمنيدعفلاالمزبد(تيهيفيض!أنقبلالمنيعة

متماسكأجيشاًالمتناثرةقطعهامنيجعلانمصمماالشامبلادإلىالدينصلاحسار

قتلهعلىالأمراءتحالففقد،ممهدةميسرةسبيلهتكنوِلمالأمر،حزبإذااليهيأوي

شملتوحروبمعاركودارتالمغير،المهاجمأمامواحداًصفاَليقفاالعدوالعدووصادق

الدينصلاحبانتصاروانتهتوغيرها،،وحماةودمشقوسنجاروحلبالموصلأمراء

قوةزادهاتوحداًالإسلاميةالجبهةوتوحدت،قبضتهفيكلتاهماومصرالشامفأصبحت

منبنفوسهمعلقماليزيلومصانعتهمالشامرجالإلىالتحببفيالرجليألولم،رهيبة

علالغئروأحس،السريعالداخليبالِإصلاحوبافىر،والتحفالهدايامنفأكزحروبه

تقديرالموقفيقدروالممرضقلويهمفيالذينولكن،منعشبارتياحالِإسلاممستقبل

معالتآمرإلىفعمدوا،لسيفسيفأالبطلمجابهةيستطيعواولم،الحريصالمثحفق

بالدسيسةويتدرعونبالقلاعيعتصمونحينئذوالِإسماعيليوناغتيالهعلالإِسماعيلية

ويقفلحيتهويطيل،والتقشفبالخشونةيتظاهرسنان!9ورئيسهم،والاغتيالوالشكيمة

اصدروقد،الخاتلاتدسائسهالىلجأالليلجنهفإذا،مواعظهليلقينهاراًالجبلقمةعلى

الغفلةبعضأنسواإذاحتىخيمتهإلىِشيعتهمنجندفتوجه،الدينصلاحباغتيال(مره

ثيابهتحتبدروعهيحتميوالبطلوتمزيقاَ،طعناًبخنجرهعليهأشجعهمانكفأحرسهمن

حرسهولكن،خدهمننزفتدماءغيرمنهمقتلاًالطعناتتصادففلم،راسهوغطاء

مناعداءهالبطلوعرف،والاستئصالالقتليسومهمالخونةإلىفاندفعلهثأرقدالباسل

سحقفيالاسلامرسالةليتمالمحققالموتمننجاانهوايقنالحذر،لنفسهفأخذالمسلمين

الاسلاميةالجبهةتوحدتفقد،واغتيالتربصذلكعنيثنيهولنالصليب!نمنالفرنجة

المهيب.والقائدالمرموقالبطلوأصبح،لوائهتحت

وبينذلكلهواق،العابثينلاءهؤباستئصاليبادرأنوعليهالجهاد،ناقوسدقلقد

يغدرولا،بذمةيخيسلاأمينوفيالدينوصلاخ..سنواتاربعإلىتمتدهدنةالفريقين

علىالقوافلبقطعالكركصاحبفيقومبالغدر،يبدؤونالخيانةأصحابولكنبعهد،

الدينيسبفأخذوقاحتهفيزادوقد،الرجالويقتلالنساءفيسبيالمسلمينمنالحجاج
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تضمانماوابادةوالمدينةمكةعلىبالاستيلاءويتوعد،العظيمبالرسولوشهر،الإسلامي

وينادي،الكفاحفيالعظيمةامنيتهفيحقق،الدينصلاحالىالنبأويطير..مقدساتمن

فيالفرنجةويرىمستبسلينالقتالإلىالعقيدةذووفيتدفق،والشاممصرفيالحربيةبالتعبئة

طريقفيلتقفكتائبهموتتكتلفتتجمعوالثبوربالويلينذرمرعباًطوفاناًالمغيرالجيش

ليكونالماءمنابعاحتلالعلىفعزموا،الالتحامقبلالحيلةأعملواوقدالمغير،الزاحف

معركةودارت،عابئينغيربالهجومبلؤواثم.المسلمينعلىيشهرونهقاتلاًسلاحاًالعطش

ولكن،المدبرةالحيلةلينفذواطبريةإلىالافرنجفرجعمتقاربةمتعادلةقوىبينرهيبة

يدعلااحتلالًامياههاويحتل،المساكنمنبهامابإحراقويقوماحتلالهاالىيسرعصلاحاً

بالظمأ،المسلمينإهلاكعلىالقومصمملقد.!هذا.شيءأي!لطامعمنفذاًبها

حميتهمفعظمتالماءمواردالمسلمرنوملك،المحرقالعطشصرعىيتساقطونفأصبحوا

الفرنجةاولاءهموها،السريعبالنصرعجلارتفاعاًلديهمالمعنويةالروحوارتفعت

حولهويتجمعونالشريد،لملكهمخيمةفيقيمونحطينتلالإلىويتسللونطبريةيتركون

جديدمنالحربرحىفتدورالجديدةخطوطهمإلىتتعقبهمالاسلاموجنودمستميتين

تفعللاماتفعلحسراتقلويهموفي،هالكينالفرنجةصرعىويتساقط،ساحقةماحقة

وصاحبإجفري!الملكويؤسرالجمعفيهزمالفاصلةالساعةوتحين،والرماحالسيوف

ويجلس،مترنحةمتخاذلةاللاتينيةالاماراتوتسقطوعليتهمالقوموأمراءأرناطأ9الكرك

الملكويهمالمثلوجالماءفيسقيهالظمأيلوحهاسيراًالفرنجةملكليرىخيمتهفيصلاح

أرناطبهتهددمايذكرالدينصلاحفيأب،أرناطالبرن!الكركصاحببسقياجفري

الرجالوذبح،الشريفالحرمعلىبالاستيلاءووعد،الِإسلامنميٍسبحينالمسلمين

الملكويرتعدرقبتهفيحتزسيفهالىيقومثم،والمواثيقبالعهدغادراالنساءواستحياء

دمشقإلىويرسلهم،ثميّهالمتعلقةمصايرهمعلالدينصلاحفيطمئنهمهلعأوأ!راؤه

..يصنعونكانوابمانكالًاالأسرىمنفريقاًيقتلئمبالغينواحتفاءإكرامفي

المسلمينقلوبفيوالفرحةالبهجةمبعثحطينموقعةبعدالدينصلاحأصبح

الأعداء،انذعرحينفيبجيشهالالتحاقفيالترددبعضخامرهمنإليهفانضمجميعاً،

أهلهايتفرقحتىالحصينةمدنهممنبمدينةيهميكادفماوهلعأرعباًقلوبهمواضطربت

ببطشيهمفلاوتسامحأعطفأالنافرينأعدائهعليسبغالسلطانوكان،هائمينمذعورين

شهامتهعلىفواحثناءإلىتتحولالبغيضةالألسنجعلمماالأكيد،موجبهبغيرعدوانأو

..ومروءته

هالمقدسبيتطريقفيكأداءعقبةالحصينوموقعهاالقويةبحاميتهاعسقلانوكانت
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همتهاليهاوجهولوحصار،دونصورمدينةوترك،مباشرةعكامنفراغهبعدفحاصرها

تجمعإذ،الإسلامجنبفيداميةشوكةجعلهاعنهاعزوفهولكن،يدهفيلسقطتالباسلة

وذلك..والحينالحينبينالمسلمينيتهددخطرمهببعدفيماواصبحتالنافرونحولها

ولكناشيء،فيالعصمةلهندعيلاونحن!.صلاحإلىالكاتبونيوجههحرببخطأ

دونالتسليمالىوتضطرالمعنويةقوخهافتنهارالمقدسبيتبعدلهايتفرغانأرادلعله:نقول

برغمالسفنتشتهيلابماالرياحوتأتيالحصينةخطتهالقائديرسمماوكثيراًكبير،جهد

إلىالطريقففتحتمقاليدهااليهوأسلمتعسقلانمنالبطلفرغلفدوالحذر.الحيطة

أنالبطلنيةفيوكان،والأرواحالمهجتفتديهمقدسحصينحرميومئذوهو،المقدسبيت

آمنينعنهيرتحلونالفرنجةمنفيهمنيتركأنعلى،لقداستهاحتراماًحربدونيدخله

.؟..ذلكلهوأقمطمئنين

مغتربينأورباتركواوما،والرضوانالمغفرةطريقعنالدفاعيرونوالصليبيون

الدينصلاحرجاءخابلقد،الرفيعحرمهعنوذوداًبههُياماًالامجاهدينآسياالىونزحوا

النصرأسبابالبطلوتلمس،نكوصأوهوادةدونالطاحنةالحربودارت،المسالمةفي

المعقلإلىالإسلاميةالجيوشوتدفقت،مرموقغيرمكانمنالمدينةفهاجموحيله

الدينصلاحوانتظر،مكانكلفيالأذانوترددالتكبير،وفىوىالصلواتفقامت،الحصين

يقررفلم،كريم)نسافيشعورغمرهوقد،الصليبيينجميعمنهاخرجحتىالمدينةيدخلفلم

الرحيلارادومن،أملاكهفيبالإِقامةالمسيحيينللأهاليوأذنالجيشرجالغيرعلىالجزية

يكنلممهذبسلوكوذلك!..اعتراضدونوالأموالالذخائرمنشاءمامعهفليحمل

علىالضعفاءآباءهميحملونالفرنجةمنعدداًرأىإنهبل،رحيمإنسانغيرعنليصدر

الجزيل،بالماللهمفأمرالتأفيأشدالحزينالمنظرهذانفسهفيوأثرعيناهفدمعتظهورهم

سالمين.أماكنهمالىلتنقلهمالدوابعليهمووزع

الصليبيةالرواياتتزالولا،الحنانفيالمئلمضربكانتفقدللنساءمعاملتهأما

مسرحيٍأورىلكاتبكبيرةقصةقرأتأنيوأذكر،الدينصلاحعنخارقةبنوادرتزدحم

ولداتطلبالصليبياتبعضاليهذهبتفقد:العظيمةالرجلهذاانسانيةحولتدور

والشرابالطعاملهاوأحضربنفسهالأمروراقبعنهبالبحثفأمرالمسلمينبعضخطفه

بيتعن"سيبيل!الملكةرحلتوحينما،السليبولدهاتصحبالعينقريرةرجعتحتى

وشمألناطفالهنيحملنالباكياتمنكبيرعددتبعهاوقد،وإجلالمحبةفيودعهاالمقدس

الجراحفالتأمت،فديةدونالأسرىبإطلاقوامرأليماًتأثرأالبطلفتأثر،ازواجهنعن

بيتفتحواحينالصليبيونارتكبهبماالوضيئةالصورهذهقرنتفإذا،العيونونامت
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المسلمونالقىحتىوالشيوخوالأطفالالنساءيذبحونكالوحوشاندفعوافقد،المقدس

خاضتحتىالقدسشوارعفيالدماءوتدفقت،منتحرينالأبراجفوقمنبأنفسهم

مؤرخوهميقولهماهذاوالشنار،بالفضيحةعليهمتناديملطخةمخضبةمنابعهاخيولهم

الضارية،الوحشيةالقسوةمنالإنسانيةالرحمةفاين،نحننقولهمالا)ميشود،أمثالمن

؟.الرفيعالإسلامتسامحمنالثائرةالصليبيةأحقادأينبل

ثمكاسإلىثماللاذقيةإلىثم)طرطوس،الىثم)كوكب!إلىذلكبعدصلاحسار

نفرتالتيالثالثةالصلييةالحملةغيرأن،السريعمسيرهفييحالفهالنصروكان،غراسإلى

إلىاورباولفظتالفرنجةمنالمنهزمةالفلولحولهاجمعالمقدسبيتسقوطبعدأوربامن

علىوالمنتظرونالقادمونبهافاستعان،قاصفةوعدةمبيدةذخائرمنتضمهماالرق

نأالديننصلاحيستطعولم،القلاعمنمنهتمكنواماواستعادة،الحصونبعضمهاجمة

وفيمؤقتاصلحافعقد،والضيقالمللاورئهممديدصراعبعدالنضالعلىعسكرهيجبر

منالمسلمينفاصاببدمشقنحبهفقضىالقاتلةالحمىفاجاتهثم،ممضةحسرةنفسه

.النفوسويفجعالضلوعيفريماوالكمدوالأسفالحزن

الباهرةخلالهالأياموسطرت،النادرةبطولتهالوقائعوخلدتالدينصلاحمات

،والحنانبالرحمةتمَطرندية،والسماحبالبشرتتألقوضيئةوالوفاء،بالأريحيةتنفحناضرة

الجلالويحوطهالأبهةتحرسهفخممنزلدمشقفيلهبُني،والإخلاصالتواضعمثالكان

الله،سبيلفيشهادةطلابونحنالحياةطالبثتاقهمنزلهذا:وقالبجانبهعنهفنأى

ذهبكانوتد،الإسلامبلادفيصعلوكاحقريملكهابيتهفيدرهماًوأربعينسبعةعنوتوفي

لمنوخيراتهابزروعهاالأقاليميهبفهو،الخلابببريقهيحفلفلايمينهعنيتدفقالغنائم

،الأسبوعفيمرتينالقضاءمجلسويجلسالجروع،وجبرالصدعرأبترضيهفييأنس

فيجندياتلوشامر،اليتيموالصبي،المحزونةوالأرملة،الكهلالشيخإلىفيستمع

انهخلكانابنويرويوالعتاد،بالقوىوششعينبالسيوفيستظلاميراًيسامركما،جثه

حافل،مسجداوجليلبأثراسمهيقرنأندونجنودهأسماءتحملجعلهاكبيرةأوقافاًرتب

نعطرالحقبوتناسلالأمد،تراخيعلىاليومإننابل،ذلككلفعلمنماتماولعمري

منالمظلومللشرقينتصفمنفيناينهضأنونأمل،بذكرهونحيا،بحديثهالصحف

الكريم.السمحللإسلامالمعاديةالمسيحيةمنالدينصلاحانتصفك!االمفتريالغرب
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ا!ثفؤ
لرفبهاعىصمىصعركهَفا

وعناصرالشرقوىعليهتالبتمهماوالبقاءالغلبةللإسلامأنصادقيننعتقد

جاهدفقدوحنقأ،غيظاًأوربالهاتضطرمالتيهيالسافرةالحقيقةوتلكالفساد،

والإعياءالمريرالكفاحبعديجدواولم،فيههوادةلاجهاداًالإسلاممحاربةفيدهاتها

منوبراهينالتاريخمنشواهدالسافرةالحقيقةولهذه،والخذلانالهزيمةغيىالقاتل

يبرزمؤكددليلقطزالمظفرالملكوبطلهاأجالوت)عينمعركةعنوحديثنا،الواقع

!!والاستبسالوالرجولةالعزةدين،الحيالدينهذامعدن

جهدفقد،رهيبمدمرلإعصارالهجريالسابعالقرنفيالإسلامتعرضلقد

علىالنيلشواطىءفيالاَثمالصليبيالعدوانمعفارسبلادفيالماحقالتتريالغزو

آتية،الإسلامساعةأنالمرجفونوظن،معالمهوتقويضالإسلامشأفةاستئصال

ونجاحه،الإسلامنصرالتاريخصحائففيتسجلالظافرةالإسلاميةمصرولكن

ساحقفوزعنالمعركتانتنجليثمقاسيةرهيبةوقفاتالجانبينمنالغزاةأماموتقف

..الإسلامقسماتويضيءمصرجيشيكلل

وهمدانخراسانفاكتسحت،الصينهضابمنالتتارجيوشتدفقتلقد

وشبتمدناً،وأبادتعروشاًفقوضتوهراةونيسابور،مرو،اجتاحتثم،وقزوين

فيماجرفتوقد،كالرميمجعلتهإلاعليهأتتشيءمنتذرلاالجائحةالنارشبوب

سنابكتحتأشلاؤهموتمزقتفتفرقوا،،خوارزمملوكسلطانالعروشمنجرفت

كانوقد!!الرقيقبيعوالصبيةالأطفالمنبقيمنوبيع،الرماحوشواجرالخيل

الأكرادبلادمنبهمجيءالذينالضحاياهؤلاءأحدطفولتهفيقطز"9المظفرالملك

فنشأ،ثابتةوعزيمة،عاليةهمةنفسهفييحملكانأنهغيى،دمشقأسواقفيليباع
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السلامعبدبنالعزكانوقدمعأ،والفروسيةالثقافةعلىوحرصمكافحاًمجاهداً

ويدعوالتتار،ضدالعامالشعورتعبئةفيالقاسيةالحملاتيثنآنئذ--بدمق

الأعداء،معالرهيبجلادهفي-المظفرالملكخال-الدينجلالمؤازرةإلىالمسلمين

أمامواحداًصفاًالوقوفمنليتمكنواواحدةرايةتحتالمسلمونيتجمعانويرى

ودعا،واهتزالعزلهطربالدينجلالبانتصارالأنباءجاءتوكلما،المشتركالخطر

واضطرالسندنهرفيونساءهزوجتهأغرقأنبعدالأليمةخاتمتهحانتفلما،فأخلص

العزتحسر،المتوثبالخطردفعفيمؤزراتهعننكلواممنالعقيدةفيإخوانهمحاربةإلى

وأسف.

مجلسهإلىفسعى،وإعظامحبمنلأسرتهالكبيرالشيخيكنهبماقطزوسمع

ميادينفيوالوثوبالصيالأتقنكماالعلماء،أئمةمنأقرانهوعلىعليهوتتلمذ

مشاعرهألهبتميمونةمباركةنفحةالعزمناقترابهكانوقد،والبطولةالفروسية

القتالأساليبفحذق،سماتهمنبطلأنفسهيعدوجعلته،الِإسلامنحوالوجدانية

وخكته،الثابتةجرأتهعلالمدهةبأفعالهالدليليقيمزالوما،الشجاعةوضروب

بامريأتمرجندياًالجنودبينيكنفلم،وتلتهبتشبالِإسلامنحووعواطفه،الماهرة

الِإسلاميةالفكرةوضع-السلامعبدبنالعزبتأثير-ولكنهأراد،وحيثأمرمتىقائده

صاحبإسماعيلالصالحأنذلكوآيةوأضاء،تألقأقمنارهاعلىوسار،عينيهبين

معالكافرةحروبهفيبهمواستعان،الصليبمِنمنالِإسلامأعداءهادنقددمشق

تحتمعهيقفونالِإسلامأعداءفوجدالمظفرونظر..أيوبالصالحمصرصاحب

العزيزةأفلاذهاوقدمت،نحورهمإلىالفرنجةسهامردتالتيمصرأمامواحدلواء

الباسلالبطلصدرفيالغيظيضطرمذاكو)ذقرآنها،عنوذياداً..للعقيدةقربانأ

لينضمدمشقفيمعهمنِمعالرايةويحمل،منددةمؤنبةصيحاتإخوانهفيفيصيح

كتيبةأعظميرىحينوكمداَغيظاًيتفتتالخاثنملكهتاركأالباسلةالنيلجيوشإلى

لمصر.الحاسمالنصريدهاعلىفيتمالحقضياءإلىالباطلظلاممنتنخلعجيشهفي

ثممماليكهإلىفيضمهالأبيالبطلجهادمصرصاحبأيوبالصالحويعرف

وحين،أعوانهوأصدقخلصائهأخلصمنفيجعلهأيبكالدينعزوظهيرهنائبهيجتبيه

يقوم"قطز"كاندمياطأرباضفيالصليبيينمقاتلةإلىالمصريةالجيوشخرج!
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يقتحمونالفرنجةوجداذاحتىالصعابويخترق،الكتائبفيجمعالموفقبجهده

أمجادهوصرختعروقهفيالأبيالإسلاميالدمتدفقبالمنصورةالسلطانيةالسدة

اليمينذاتيضربالسدةإلىواندفع،رأسهفيالإسلاميةالنخوةواشتعلت،العريقة

المترامية،السواحلفيالهاربينتعقبثمالفاغر،الخطرعنهادرأحتىالشمالوذات

التاسع،لوش!فأسراللُهبنصرالمعركةانجلتأنإلىومزقفقتلالفسيحةوالمروج

للِإسلام.العلياالكلمةبذلكفتمت.وشريد.قتيلبينماالفاشلجندهونبدد

للهمم،مذكياًالحميدنضالهفيالمصريالجيشبلغهالذيالحاسمالنصركان

فشعرألاق،سامقأوجإلىالوطنيةبالروحارتفعوقد،الآمالمناندئرماومحيياً

العالية،أرواحهمفيالقوةمواضعولمسوا،وحماتهالِإسلامةذادةبأنهمالمصريون

فخورينوروحاتهمغدواتهمفييرددونهاالبطولةأهازيجونظموا،النفيسةومعادنهم

داهمفقد،قاسيةأليمةبغدادمنقليلبعدتفدالأنباءلبثتماولكن،متفائلين

ماواستأصل،والمستترينالظاهرينوأعوانهالعلقميابنبخيانةالسلاممدينةهولاكو

سقوطاًاليماً،الخلافةوأسقط،مائجةأنهاراًالدماءوأجرىوالأعلاقالذخائرمنفيها

إلىبجنودهزحفثم.المسلمينوحاضرةالإسلامقصبةعلىوالتخريبالدماروجلب

بكرديارمنوليهاوماالجزيرةبلادعلواستولىالفراتفعبرحاصداًمدمراًالغرب

منطقاًالاَثمالطغيانمناتخذوقدحلب،إلىوصلثم.والرها.ونصيبينوحران

لاالوخيبالتنفيذيثنيئموالوعيدالتهديدإلىيعمدفهو،المتبربرةوحشيتهبهيبرر

تصلحلوةنغماتالصرعىوزفراتالضحاياآهاتكانتبلكهلًا،ولاطفلاًيرحم

وإحساسهمالرحيمةإنسانيتهممنتجردواوقد،ئملينفيترنحونجنودهأسماعإلى

حصنأوشامخجبلأمامهميقفلاالأرضزلزالأنهميعتقدونوصاروا،الرقيق

لبركانوتعرضت،الطاغيةلهجومعنيفاًاضطراباًالشامبلاداضطربتوقد..منيع

،النفوسفيالرعبيبعثونالهزيمةودعاةالجواسيسانطلقحينعلىمدمر،

إلىالفاجعةالأنباءترامتوقدالحمراء،صورهمأبشعفيالمتوحشينالغزاةويصورون

.مستطير.شرعلمنهاالمصريونفباتالقاهرة

العرشعلىيجلسحيث،المصريةللسلطنةنائباًحينئذ-المظفر-الملككان

فمثله،والعبثاللهوبغيردرايةلهتكنولم،أيبكعزالدينبنعليهوخاملشاب
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فاتجهت،مواقفهوأخطر،ظلماتهأحلكفيالرهيبالموقفيواجهأنيستطيعلا

التتار!علىالأحقادأحرأعماقهفييحملالذيالجبارالعملاقذلكقطز،الىالأنظار

بلادفييلعبالبؤسوتركوا،خوارزمفيسلطافهموفرقوا،أهلهشردواالذينهؤلاء

أججعالتيالإسلاميةبالروحنفسهفيالأبيةالحميةفالتقت،فارسوهضابالتركستان

بطلاًاسلاميامنهذلكوخلق،عروقهفيالسلامعبدبنالعزالعلماءسلطاننارها

البلادسلطانواصبحالأمرزمامفملك،لخنوعيركنولاضيمالىيستنيملافدائياً

إ.إخطبهافي

وأعلمهمبغداد،فيالأمرحقيقةعلىوأطلعهموجنودهأعوانهالمظفرالملكجمع

عليهاسينقضالتتريالوحشأنبدولا،العيونومراد،الأنفسمطمحمصرأن

بعثإذ،النقضتقبللاوثيقةأمامهتضعاناللهشاءوقد،وساعةساعةبينمابجموعه

فيه:يقولأحمقمتعجرفبإنذاررسلهالطاغية

،الأرضباسطاللهمباسمك،الأعظمالقائدوغرباً،شرقأالملوكملكإمن

حولهاوماالمصريةبالديارمملكتهوأهلدولتهأمراءوسائرقطزالملكيعلمالسماءورافع

غضبه،بهحلمنعلىوسلطنا،سخطهمنخلقناأرضهفياللُهجندأناالأعمالمن

أمركمإليناوأسلموا،بغيركمفاتعظوامزدجر،عزمناوعنمعتبر،البلادبجميعفلكم

ولا،بكىمننرحملافنحنالخطأ،عليكمويعودفتندمواالغطاءينكشفأنقبل

معظموقتلناالفساد،منالأرضوطهرناالبلادفتحناأنناسمعتموقدشكا،لمننرق

وأي؟تحميكمطريقوأيتأويكمأرضفأي.الطلبوعلينا،بالهربفعليكمالبلاد،

سوابق،فخيولنا،مناصمهابتنامنولا،خلاصسيوفنامنلكمفما؟تنجيكمبلاد

أكلتمفإنكم،كالرمالوعددنا،كالجبالوقلوبنا،صواعقوسيوفنا،خوارقوسهامنا

بالمذلةفابشروا،والعصيانالعقوقبينكموفشا،والأيمانالعهودوخنتم،الحرام

كنتموبماالحقبغيرالأرضفيتستكبرونكنتمبماالهونعذابتجزونفاليوم،والهوان

والعساكر،تمنعلالدينافالحصون،ينقلبونمنقلبأيظلمواالذينوليعلم.تفسقون

الحربتضرمأنقبلالجواببردفأسرعوا،يسمعلاعليناودعاؤكم،تنفعلالقتالنا

حرزاً،ولاكافياًولاعزاًولاجاهاًمناتجدونفلالضرارها،نحوكموترمينارها،

سواكم،مقصدلنابقيوماارسلناكمإذأنصفناكمفقد،خاليةمنكمبلادكموتصبح
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الملكفأطاعالردىعواقبوخثمي،الهدىاطاعمنوعلىوعليكمعليناوالسلام

ا.الأعلى

عنالمدافعونفهم،ومكانزمانكلفييتبدلولايتغيرلاالطغاةمنطقهذا

أرضهفياللُهجندأضهمويدعونبالقرآنيسثمهدونوثنيونأنهمومعدائ!اَ،الحقوق

العهودويخونالحراميأكلبمنويعصفونالفسادمنويطهرونهاالبلاديفتتحون

نفس،مليونيبغدادفيافنواالذينالتتاررسالةهيهذهأجلأجل!الأيمانوينقض

لعبرواالخالدةمصرموقفولولاالتليد،الشرقفيالزاهرةالحضاراتشتىوأبادوا

يعترفالناسفيفاسقأتجدولنوالوبالالدماريحملونوأورباالأندلسإلىالطريق

كما،والحفاظالغيرةمنمموهبرداءيتئحأنالضرورةمنيجدبل،وجورهبفسقه

العجيب.إنذارهمفيخادعأمظهرأيظهرواأنالتتارحاول

والِإباء،الحميةجذواتفيهموالهب،مملكتهورجالجنودهالمظفرالملكجمع

العزبنووقف،حافلمشهوديومفيالدولةوأعيانوالأمراءالعلماءاحتشدوقد

فيالحياةوشرفالاَخرةفياللهبمئوبةويعدالجهاد،فضائليذكراللهرحمهالسلامعبد

معالموقفيقدرونوالصناعوالزراعالتجارمنالأبيالمصريالشبابوكانالدنيا،

وتسانده،الرسميالجيشتؤازرغازيةكتائبأنفسهمويقدمون،قدرهحقالجنود

!!والِإسلاموالوطنيةالكرامةعنذوداً

رصيداًلتكونالأموالوتجمع،الضرائبتفرضأنالمماليكبعضرأىوقد

سلطانولكنالجهاد،ساحةفيالعتاديعوزهمحينالمحاربونإليهيرجعمدخراً

جميعفيأمرالشفاهوتنعقدالرؤوسلهاتنخفضصيحةيصيحعنهاللهرضيالعلماء

تمماإذاحتى..والحليوالجواهرالنفائسمنعندهمعماأولًاينزلوابأنالمماليك

وذلك.وسخاء.رضاعنيملكبماالشعبتبرعللمالحاجتهللجيشوبقيتذلك

الذهبيةوالحليالأمراءخزائنبهاتمورالتيالثمينةالجواهرإنإذعادلمنصفموقف

ساعةفيإليهتردأنواجبالشعبمنحراماًأخذتوقدالمماليكلدىتكتنزالتي

فيمعهمفوقفالمريرجهادهمالشبقاسمهمقدسيماولا،اعتراضدونالعسرة

خلفهممنثانيةينهضذاهووها،الصليبيينبردفارسكوروشعابدمياطشواطىء

فقد،مرضيةالنتيجةوكانت،طاقةأووسعاًمدخرغيرالشامأرباضفيالتتارليقاتل
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النضالعلالفريقانوتعاون،عندهماالث!عبوبذل،عندهمماالأمراءبذل

الاستشهاد.أو.النصر...الحسنيينإحدىمتربصين

وقدالغيور،للمجاهدحسنةأسوةطل!يعتهفيقطزوقائده،الباسلالجث!وسار

اموالتأكلونالمسلمينأمراءأيا:جهيرةصيحةفصاحالأمر،منالترددبعضلمس

مطلعاللهفإنتأخرومن،فليتبعنيالجهادأرادمن..كارهونللغزاةوأنتم،المالبيت

إ.المتأخرينرقابفيالمسلمينحريموخطيئة.!عليه

منورأى،البعيدةالفروضفافترضوتدبر،حيطةكللجيشهالرجلأخذوقد

بادرلذلك.جديد.مندمياطفيروعوابالتتارانشغالهالصليبيونيهتبلأنالمحتمل

الحملةفيعبرتانسبقكاغازيةالسفنمنهتعبركيلاهناكالنيلمصببردم

ثمالغير،وتدفع،الأمنتحفظالإسكندريةعلجيشهمنقويةحاميةوأقام،المخهزمة

كيلابهلهمطاقةلابماوتهددهمأهلهافانذرالصليبيينبايديوكانت)عكا،إلىانتقل

تزلفاًوالتحفالهداياإليهوقدموا،جحورهمفيفانكمشواعليهالتتارمعيداًيكونوا

منومباغتتهالمصريبالجيشالتحرشعلىقبلمنالتتارعاهدواانهممع،ومحاباة

الأقدامفشلتالخورمنريحاًنفوسهمفيأثارقدووعيدهالبطلتهديدولكن،الخلف

كبير.اللهمنبخذلانوباؤوا،الأكففيالسيوفوجمدت،الحركةعن

بعينتعرفعينلدىالهابطةوالوديانالناهضةالتلالبينالأردنرحابوفي

اندلعوامنذالباغونلهتعرضموقفاحرجفيوالتتارالمسلمونتقابلجالوت

الغاليةوحللهم،الذهبيةالمماليكأوسمةرأواوقد،الشرقبلادفيالعاصفكاللهسِب

،باردةوغنيمةسائغةلقمةذلكجميعفحسبواالمحلاةورماحهمالصافنةوخيولهم

وسهولهالخضر،بجنانهالنيلوادييمتلكونإذلأنفسهمالساحرةالأحلامونسجوا

مصركتائبعلىالتتاروحمل،داميةمعركةفيالمزبدكالأتيالفريقاناندفعثم،اليانعة

الإسلاميالجيشتوازنواختلالوراء،إلىالسلطانيالحرسفردواعاصفةحملات

العاتيةعزيمتهحشدوقدقوتهبجميعالقلبإلىقصدالمظفرالقائدولكن،لحظات

همماستجاشتصيحاتإسلاماه!وااسلاماه"وا:يصيحالعاليةحنجرتهوطلق

إلىواندفعوا،للشهادةالظامئةأرواحهمالكهربيتيارهافغمرالبواسلالمجاهدين

والتتارراجفة!!.مرعبةزلزلةفيوالضرابالطعانوتوالى،مبالينغيرأعدائهم
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-يدويالمظفرالقائدوصوت،يتساقطونفجنودهميثماهدون،لمامذهولون

ثم،متلاحقسماويبمددجنودهويمد،الرعبمنالقلوبفتنخلع-إسلاماهوا

مشردينوجوههمعلىفهاموانكراءفضيحةالتتارفضحتوقدالعنيفةالمعركةتنجلي

وقد،الرهيبالدمويتاريخهمفيمرةلأولالماحقةالهزيمةمرارةوذاقوا،الأفاقفي

وئبةفوثبأدركتهالسماءعنايةولكنفرسهفوقمنالمعركةإبانالعظيمالقائدسقط

مستبسلًامستميتاًالرايةوحملبارقةلحظةفيصاحبهعنهتنحىآخرفرسعلطائرة

،كتبغا"التتريالقائدوقتلكثيراً،خلقاًمنهافأبادبجنودهالهاربةالفلولتتبعثم

،والأعلامالراياتوأقيمتوالهتافبالفرحالمصريونفضجالقاهرةإلىبرأسهوبعث

..العظيمالنصرهذاصاحبأنهالنيلضفافعلىيعيشمصريكلوشعر

موكبفيدمثمقودخلبهيجاًاحتفالأالمظفربالملكاحتفلتفقدالشامبلادأما

علىتمبمايشمخلمولكنه،والاقبالالسعدجنباتفيواختال،أعطافهالإسلامبههز

وقدبهوكأني.!!ومراتمراتالترابفيوجههوعفر،دثهشكراًسجدبل،يديه

لأسرتهوانتقمبالنصر،المسلمينعيونأقرحيثمنعشبارتياحأعماقهفيشعر

.!!الأيامتمحوهلاذكراًالتاريخصفحاتفيوخلد،خوارزمفيالشريدة

تمِأنبعدالعجيبالفدائيالطلهذاخاتمةلتسمعمعيطويلًاتقفوهنا

وتمحوكوكباَيشعنوراًلتطمسالقاتمةالسحبتتجمعكيفوترى،يديهعلىنصرالله

منافسهعليهائتمرفقد،دنيئةمؤامرةضحيةالباسلالفدائيهذاذهبلقد..يتألق

والأوسمةبالمناصبوعدهمأنبعدالمغرضينأعوانهمنفريقمع"بيبرس"الظاهر

لموكأنه،بدمائهمضرجاًوخر،صفائهلحظاتفيعلمِهالمسمومةبحرابهمفانهالوا

الأولىوكان...وأنيابمخالبذاتكواسروحوشمنالإِسلامبهحمىنصراًيكسب

الموتمخالبمنأنقذهإذخالدةيداًإليهاسلفقدالشهيدمليكهانيذكرأنبالظاهر

وتقبلالعاليةالنخوةفقادته،الأمانيسألهإليهوكتبالناصرالملكمنخافحين

وجعلهالوزارةبداروأنزلهلقائهالىتوجهئممصرإلىودعاه،حسنبقبولرسالته

مكانهاتجدلمالرائعتسلسلهافيالعجيبةالمننوتلك)قليوب(،أقطعهثمجيشهقائد

الِإحسان.عبدالِإنسانأنمع..بيبرسقلبمن

فيهيمالنواةنبذينبذهأنمقدروهفيوكان..!عليهقطزمنةالظاهرنسيلقد
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الشنيعغدرهيبررمنالمؤرخينمنوجدأنهشيءوأعجب،الفلواتفيوجههعلى

أخلفثمأزرهليشدالمعركةأئناءفيحلبولايةوعدهقدالمظفرالملكإن:فيقول

يجيزسائغاًتبريراًذلكأفيكون...خلفهجزاءفلاقى.إ!طويتهفيمتث!ككأوعده

سخائمهليستلالغنائمببعضالمعركةبعدعليهالسلطانأنعملقد..والاغتيالالغدر

بخنجرهالأعزلالمسالمالرجلالىاندفعثمراحتهتقبيلفياللئيمةبرغبتهفتظاهر

تحملأشلاءيحطمونخلفهمنأعوانهوأقبل،وعزائمهممحشوهأديمأيمزقالمسموم

المصير.يكونوهكذاالخلالوأكرمالعناصر،أطيب

منالتاريخدخلولكنه،حكمهفيعاممنأقلالمظفرالسلطانقضىلقد

كسبإذ،التوفيقكلموفقأوكانا،جالوت)عينفيالِإسلامحمىحينأبوابهأوسع

الإلهاملولاولعمريإ!والعتاةالجبابرةعلتعذرنصراًإسلاماه!"واالخالدةبصيحته

الىوالإقدام،الجبانالىوالشجاعة،الضعيفالىالقوةفيهديصارخاًيدويالرباني

فينصيحأنأجدرناف!االجهاد،حومةفيالمؤزرالنصرهذاالسلطانكسبماالمحجم

!!إسلاماهوا:النذروحوالكالخطوبأزمات
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انّطاهِريبرس

هـل!مِىِص!ا!رقا

حللاًالبطولةأساطيرعليهخلعتفقد،مستفيضةشعبيةبشهرةبيبرسالظاهريتمتع

منفهو،الجذابةشخصيتهعلىوالإعجابوالفتوةالعظمةإسباغفيالخياليونوتفنن،زاهية

بينهاباعدتكثرةانباؤهمكثرتالذينيزنذيبنوسيف،وعنترة،كالمهلهلالناحيةهذه

السبع،الأرضينبممالكواستأثر،الجنحاربأنهأحدهمإلىنسبلقدحتى،الواقعوبين

منالأولىعناصرهاتستمدالبطولةعلىدلالتهاف!نوكثرتهاالأنباءهذهشيوعمنيكنومهما

يتكاملتجسيماًيجسمهأنالخيالشاءثمالواقعدنيافيالأبطاللاءهؤبهقامشاقمريركفاح

.الجذابإغراؤهبه

تقصرالواقعيةالتاريخكتبفإنالظاهربطولةعنالخياليونيرويماكثرةوعلى

علالكتابمنكثيريتضافرأنبجهودهالأولىوكانالبطلهذاعرضفيملموساًتقصيرأ

ومجال،نادرةعجيبةشخصيةونقائصهبمحاسنهفالظاهر،الإيضاحتماموايضاحهاتحليلها

بعضنلقيأنوسنحاول،وطرافةلذةمنيخلولامثلهجبارمغامربطلعنالحديث

..!الرنانوالهتافالحادبالتصفيقنقابلهأندونالرائعةأعمالهعلىالأضواء

لبعضدمثمقفيوبغ،قزوينبحرشواطىءمنمسلوباًرفيقاًالظاهرنزحلقد

رفضهفقد،امتلاكهعلىيشجعماالصفحةوائتلاق،الوجهرسامةمنلهوليسالأمراء

الرجل،لتقديرصحيحأميزاناًمايومفيتكنلمالوسامةلكن،!اشترائهبعدالسادةبعض

بهقامماجميعفيالظاهروكان،رئبالضيغمجبهةجلتفقدجاذبةقسامةالمرآةتبدلمواذا

هزيمةتتوقعلاكانتقاهرةجبارةنفوساًالرعبوأسلم،المحافلبجهودهدوتمخاطراًرئبالأ

..محتومقاهرفرارفيتفكراومواتية

يمتلكبماواعمالهملامحهونطقتحياتهمنالأولىأدوارهفيالبطلمواهببدأتوقد

فيطارئم،الخاصالحرسفرقلِإحدىرئيساًالصالحالملكفاختاره،واستبسالجرأةمن

منالناصوفي،البحريةالمماليكلفرقةقائدأقصيرامدبعداصبححتىطيراناًالمناصب

ولومنصبهمنيخلقمنفيهمولكنونفوذأ،مكانةبهايزدادونفلااللامعةالمناصبيتولون

الأبصار.اليهتتطلعمرموقاًمكاناًمتواضعاًكان
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مواقفعدةفياسمهوتألق،باسلةفدائيةعزيمةعنقيادتهفيالظاهركشفوقد

والإكبار.المهابةعليهوخلعت،النقوشعلىفرضأشخصيتهفرضت

..عظمتهعليهترتكزركينأساسوحدهاالمغامرةأننجدالبطلهذاأعمالتاملناو)ذا

فهو،ناحيتهمنيصدرخوفكلخاطرهعنويطرد،بالموتيستهيناننفسهفيوقرفقد

..سيكونبماغيرمبالالأحمرالموتإلىيتقدمبل،حياتهعلالبأسمواقفاحرجفييحرصلا

بذلكوهي،العواقبباحسنعليهترجعالمجنونةمغامراتهفكانتكثيرأالحظلهابتسموقد

تبعثوالغرابةالدهشةمنتضمبماأيضاًوهي،واعتداداًإيماناًالرجلبهاويزدادوتعمقتتاصل

..الحياةلهفوهبتالموتعلىالبطلحرصوهكذا،والعجبوالتقديرالحبعلى

فقد،الغزاةالصليبيينامامبالمنصورةكانالجريئةخطتهالبطلفيهنفذميدانوأول

الخونةمنووجدواالصغير،البحرطريقعنالقاهرةإلىوتقدموادمياطالفرنسيوناحتل

وتمضي،الأيامتبددهزائلعرضلقاءوالمعابرالمنافذعلىفيدلهم،الأسبابلهميمهدمن

الجيوشوزحفتالمفاجىء،الغزولهذاواضطربتالقاهرةماجتوقد،الأجيالبلعنته

وكانوالعتاد،القيادةإلىحاجةفيوالجنود،طريحمريضوالملكالمنصورةإلىالاسلامية

الماءفوقف،والاستبسالالتضحيةفيبنفسهالمئلليضربالغزاةتقدمقدالتاسعلوشى

عبرتوقعأوانتظارغيىوعلىوفجأة،المدافعوالشعبالمهاجمالغازيبينطبيعياحائلاً

كتيبةووراءهالملكشقيقإدارتوا(الكونتفرسانهمأشجعواندفعالنهرالصليبيون

بمنيعصفالعدوفإذاالمصريونونظرواستئصالاً،وقتلاًتدميراكالعاصفةلتهبمستبسلة

يدبوالذعر،الرغامفيمعفرةوتسقطتتطايروالرقابتترامىالجثثوإذا،طريقهيعترض

.لقاء.علىتجتمعاوبموضعتستقرفلا.الكهرباء.دبيبالأجسامفي

فلا،الحميةبصدرهوتعصفالمغامرةروحتدركهالظاهرلبطولةالأولالميدانوفي

البراقة،الأوسمةصدرهفيوتتألق،بالذهبالموشىسيفهيحملالعملاقالماردبهذايبالي

،الشمالوذاتاليمينذاتالأشهبالجوادعلفيتهادى،المفاجئةصولتهفيالنصرويباركه

إلىفرقتهراسعلىوالإسراعحسامهامتشاقإلىالظاهرفتدفعالمغامرةروحتثبتهناأجل

إعصارفإذا)دارتوا!الكونتونظر،المنيعوالأجمالصاخبالزئيرذيالمتحفزالأسدمقاتلة

بصرهتعلقوقدكالمجنونالصفوفإلىفيندفعبحياتهيغامرالظاهرواذاإعصاراً،يفاجىء

ذإالفرنسيونفاندحر..ماحقةقاتلةبضربةرقبتهعلوهوىبسيفهفعلاهالمحجلبالفارس

فقدمجندلةضريعةالمستبسلةحاشيتهووراءهالأرضعلىيرتميالباسلقائدهمأبصروا

باسلةمغامرةوكانت..ويصرعونيقتلونبيبرسوراءووثبواأقفيتهمالمصريونركب

الأنباءويتسمع..الصريعشقيقهعلالحارةالدموعيذرففوقفالتاسعلويسأذهلت
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الجميعوعرفاستئصالاً،واعنفقوةأعتىبإعصارالإعصارفاجأمغامرمصريبطلعن

..الأمالبهونيطتالنفوسفعلقتهالشابالقائدمكان

نأمظنوناًوكانمدحوريناعقابهمعلىوولوا،منكرةهزيمةالفرنسيونانهزموقد

الشخصيةمطامعهولكنانتصار،منإليهااسداهمامعيتفقلامعاًمكاناًبمصربيبرسيتبوأ

فيالضعفنقطةوهذه،ابوابهامنالبيوتيردأنيشأولم،واغتالتآمرفقد،ذلكدونحالت

المكانيحتللاضهجهيسيرعلىدستوراًالرفيعالخلقمنيتخذلاالذيالبطللأن،الرجلتاريخ

بهينخفضدقيقمقياسالأبطاللأعمالالخلقيوالمقياس.الصحيحالتاريخباحةفيالمرتقب

الأفذاذ،منعنهمنكتبمنبهنزنالذيالعادلالمقياس-بعدهو-أوالخادعةالقيمكثيرمن

وانخفضت،عاليةاقدارلهوتبهوالاعتصامإليهالاحتكامعلىالمؤرخوناجمعولو

..المنكرةوالميكايخليةالبغيضةالوصوليةطريقعنالبراقالمجدكسبوالأناسسامقةمكانات

كثيرين،وأمراءملوكاًوخدمالشامبلادإلىففرالظاهرعلىرحبتبمامصرضاقتوقد

أقنعهحتىوتعليلاًإغراءًبهزالوما،القاهرةعلىيستوليانالكركصاحبإلىزينوقد

حاميةمعركةودارتبيبرسطليعتهفيكبيراًجيشأفبعثالعملإلىالاعتقادتجازواقناعاً

والأحقاد،المألوفةالمطامعتحدوهاغايتهاالىوتسير،ميدانغيىفيتتصارعإسلاميةكتائببين

.بالجراحمثخنأقواعدهإلىالفازيالجيشوارتداد،للمغيرينهزيمةعنانجلتوقد،المتأججة

تجرعفقدالمرير،والأسفالندمغيرالمتهجمالجيث!لارتداداللازمةالنتيجةتكنِولم

فراىفكرهأعملوقد،قبلٍمنبهمصرضاقتكماالشامبهوضاقت،أليمةكؤوساَبيبرس

منجميلاًوكانعاملأ،طائعاإليهاالقدومفييشأذنهمصرفيالسلطنةنائبإلىيكتبان

،بالمنصورةالمباححريمهاعندافعباسللكميالكنانةصدرويفتح،بهيرحبان)قطغ

وفرح،متصلبةمتحجرةوتعسرتيبستزاللاشديدةقناةمنهليستلينالقطائعيقطعهئم

تجيش.آمالصدرهوفي،تدبمطامعنفسهوفيمصرإلىوخف،عنه)قطغبعفوبيبرس

مروعاً،مفزعاًانهيالًاراسهاعلىتنهالعاتيةبصخرةمصرتصطدماناللهوشاء

منالأبرياءآلافتكتسحالمبيدكالوباءوانتشرت،ماحقةعاصفةالتتارجيوشزحفتفقد

والسلبفالذبحعاصمةاوبلدةاحتلتفإذا،وكرمانوسمرقندوبخارىخوارزمسكان

...السماءبغيوثتتدفقكماالقتلىبدماءتسيلالأسطحميازيبكانتحتى،والاستئصال

آلافوذبح،العباسيةالخلافةفأسقطبغدادإلىسيرهالزاحفالوباءوواصل

هائلجسرالملقاةالكتبمنقامحتى،الفراتقاعإلىالمقدسةبالذخائرورمىالمسلمين

المحزونين،للمسلمينقاسيةومحنة،الخلافةلعاصمةكبرىمأساةوكانت،الناسعليهيعبر
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وكانت،يقعانيوشكشرمنالشامدياروتوجست،البقاعجميعفيوالفزعالرعبفانتشر

المدنوصائرودمشقحلبفرقصت،النفوسفيالقاتلحمامهاتنفثالمسمومةالإشاعات

تتريثأنالأهوالتشأولم،بالحتوفويرمي،بالحمميقذفئائربركانعلىالإسلامية

بكروديارودمشقحلبإلىثم،فالموصلالجزيرةبلادالىعاجلةزحفتبلقليلأ،

فيتفتالصاعقةالأنباءاخذتوقدمصر،منأدقاوقوسينتابالخطروبات..وحمص

وعبأالأمراءفجمع)قطغالعظيمملكهالمصراللهقيضانلولاالعزائموتوهيالأعضاد

مريراًكفاحاًيتوقعونالتتاريكنولم،جالوت"عينفيالتتارلقاءإلىالجيشوتقدمالجنود،

والدعايات،المغرضةبالإشاعاتاولًايستعينواانألفوافقد،المصريونفاجأهمكما

بماخصومهممنالقوةلينتزعواحائرجنونفيتقدمواالفريقاناشتبكف!ذاالمسمومة

..عظيمينبطلينفيتتجلىالمغامرةروحولكن،واستئصالتهورمنيظهرون

ودار،الميسرةعلىيقومالذي)بيبرس،وفي،القلبفييقفالذي"قطز(فيتتجلى

القلبالىعمدوافقدالسَاراماالهجير،ولفحالقيظبهاحميساعةفيالأحمرالموت

فتراجععليهاللهعاهدواماصدقوااناساًايدفقداللُهنصرواماالمدبر،الرأسليستأصلو)

وأظهر..بيبرسبقيادةالميسرةمعهوانقضتكالمجنونبجيشهاندفعثمقليلاً)قطغ

كتبغاقائدهمووقف،مرةلأولمندحرينالتتارفتكسربالحياةتعبألامجنونةحميةالمغامران

الخورتبعثفهوتبرقبتهاطاحماحقبهجومبيبرسفعاجلهمأخوذأ،مدهوشاًينظر

(عقابهاعلىالكاسرةالوحوشاندحرتلقد؟!رباهياحدثماذا!!واليأسوالضعف

بهزيمةينبىءصوتمرةلأولالعالمفيودوىوافناءإ!إبادةالمصريةالكتائبوتعقبتها

المبين.والفتحنصراللهوجاء.السَار.

علىفتآمر،بيبرسالىالمريضةالأنانيةعادتلقد.هذه؟.كلوراءماذاولكن

اقترفهماصارخةتشكوربهاإلىالباسلالشهيدالملكروحوصعدت،الطريقفي)قطغ

قيل:وقد،احتياجمنوأغناه،خوفمن)قطغفامنهطريدامصرإلىقدملاجىءمغامر

بهاضنثمحلببإمارةالظاهروعدقد!ان-ذلكإلىالمحناأنسبقكا-الشهيدالملكإن

نكراءمسبةنراهفإنناالغادرالمصرعهذاتبريرفييذكرومهما،الاكتيالنصيبهفكان،عليه

الشعبفاجعةوكانت،الإسلاميةالأمةآفاقفيحزينرنينلهكانوقدشنعاء،وجريمة

بوجههيتوجه)قطغالباسلقائدهيرىانطامعأالمنتصرالجثىلاستقبالخرجحينأليمةالمصري

الدفين،بوجدهاتغصالنفوسٍو)ذاخبيثةمنتنة..تفوحالخيانةف!ذاالفارعةوقامتهالمتهلل

،الأفواهمخرسأالأسلابموزعاالجيشيتقدمبيبرسواذا،والكراهيةبالحقدتتقدالضلوعو)ذا

..إحراقذاتوناراًفاكرةجراحاًالقلوبأعماقفيينعكسالباهرالنصروإذا
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والتصفيقالحادبالهتافبيبرساعمالنقابللن)نا:البحثهذامقدمةفيقلتلقد

انقباضاًعنهفننقبضقطزمعالشنعاءجريمتهالسطورمنسطركلفينتذكرلأنناالشدبد،

مرموقاًملكاًاصبححينمجدمنللإسلامالظاهرأسلفهماذلكبعدنتذكرثمموحشاً،

يعدوهو،وأياديهفتوحهعنالطرفنغمضأنعلينافيعز،مكانكلفيالأعداءيحارب

كماالسوداء،صحيفتهعرضناوقدبنافجديرسيثأ،بآخرصالحاًعملاًخلطواالذينمن

إنسانبعدوهو،والكرامةبالعزةنشعبيضاءصحفألهنعرضأن،الداميةكارثتهخطتها

خارقاًمثالًايكونأنفحسبهالإنسانيالسلوكفيعاليةقدوةيكنلموإذا،وشمفيحلق

فذبطلحياةفيالرفيعالخلقبمبادىءالتقيدأمكنواذاالساحر،والفداءالنادرةللبطولة

الإسلامأبطالمنٍوغيرهممحمودنورالدينأوالعزيزعبدبنعمرأوطالبأبيبنكعلي

الدهشةيبعثاتحادافيهمااتحدتاحتىوالمثاليةالواقعيةبينالشقةقاربوااناسفهؤلاء

.!تلوحومنارات،تخفقألويةالأحقابعلىولينهضوا..تحتذىمثلاًفليكونواوالاعجاب

فائقة،وكياسة،حازمةدربةالىتحتاجمتجمعةعقباتوامامهالحكمبيبرستولىلقد

المناصرونوالأمراءعزيز،ملكمصرعمنبهفوجىءلمامتألمحزينالمصريفالشعب

غيىوهناكوالِإباء،الثأرستارتحتلمطامعهمويمهدون،الداثرةبهيتربصونالشهيدلغريمه

الفرصةينتظرونالامسواحلعلىيربضونالصليبيونهناكوأعباء،شرورهذين

فيتئجممنالتارمنالغاصبونوهناك،بالمصريينوالتحرشالمسلمينلقتالالسانحة

عليهمجلبهوماالمصريالجيشاهواليتذكرواانجوانحهمويرمضالأحقاد،صدورهم

انبعد،وينتصرونيهزمونبشراًالناساعينفيوجعلتهم،الساحقةبمكانتهمشرورمن

وهناكالسدود،دونهمتنهضولاالحواجزأمامهمتقوملاالجنمنأبالسةكانوا

ولهم،وصليبيينتترمنالغرماءبعدةويعتصمونالعدويظاهرونالناقمونالاسماعيليون

الشرقفيوهناك.السيوفتقدهلاودرعسابغةجنةالقاتلةومكايدهمالحصينةقلاعهممن

ينصبوناصحابهايفتأفلاأمجاد،منمصربهتقوملماتتألمنفوسجميعاًهؤلاءغيروالغرب

فيوحدهاالقوةتنفعولن،سريعحازمعملمنبدولا،الفخاخويرصدونالمكايد

فيبيبرس"9كياسةتجلتوقد،ماهرةحصيفةسياسةتسندهالمإذاالصعابمواجهة

تتحدثكلهاالدنياوجعل،والنجاحالخلودلهكتبباهراًتجلياًالصعابهذهاستئصال

و)ن،الساحقالفوزلهتمحتىالناسيتوارثهاعجيبةغرائبالأساطيرمنلهوتنسج،عنه

ينجوحتىبمأزقيتعزفلاطريقهفييسيرثم،اتمجاورةالمتراكمةانمآزقهذهيكابد)نساناً

عليهاينتصرثمالمتراكمةانمآزقهذهيواجهإنساناً)ن،ومحقهاستئصالهفيمجتهداً،منه

والخلود!.بالرفعةحقأجديرالأساطيربهوتترنمالدنيابهتدويباهراًانتصاراً
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المصريونوهم،المسلمينخصومهمنالداخليةالجبهةاسترضاءفيالظاهربدألقد

الطامحهوالأهواءالس!اس!هالمطامعذووالمغرضونوالأمراء،ناح!همنالطز،لمصرعالم!ألمون

من)قطز،أحدثهماجميعفأبطلباسترضائهمبادرفقدالمصريونفأما،أخرىناحيةمن

بماوالنهوضالحربأعباءلمواجهةاليهااضطرقدالراحلالملكوكان،والمكوسالضرائب

الدهر.منحيناًالكواهلبهناءتثقيلعبهفانزاحوعتاد،عدةمنتتطلب

مصرأنحاءفيالمتفرقنِنالبحريةالمماليكفأحضرثانيةخطوةبيبرسالظهروسار

لغيريبرحونهالاالقاهرةفيوحصرهم،الأموالفيسلبأويمعنون،الأرضفيفساداًيعيثون

الشرمنهايتساقطكوىالناسعلىبذلكفسد،معلومبقدرومكانأزمانأتحددداعيةحاجة

وهيأ،الإسعافوأماكنالحريقمطافىءفأعدالحازمالإداريبالنظاماهتمكما،آنكل

علىلتعود..والحكمالقضاءمجال!فيتتبعجديدةنظماوأدخل،المنتظمالدائبالبريد

يقوممننحصصاًوالمعابدالجسوروأنشأ،النيلمقايي!و(قام،والاطمئنانبالأمنالرعية

العمالمنكبيراًعدداًفاستغلتومدنيةحربيةبالصناعةواهتم،معلومباجرحراستهاعلى

علىذلكفعادوالتصديرالاستيرادفيخاصةسننعلىالتجاريةالأسواقوأقام،العاطلين

فيعليهالطاعةعصاشقواالذينالأمراءأما.والرخاءبالرفاهيةالمتواصلةحروبهابرغمالأمة

.أخرىتارةوبالقوة،تارةبالحيلةأخذهمفقدوالكركوحلبدمشق

فرأى،صحيحةشرعيةبولايةللرجلتعترفتكادلامصرعنالنائيةالأصقاعوكانت

ثمومن،الشفاهوتخرس،القلوبتجمعقوةتعضيدهامنليكسبالجاسيةالخلافةيعيدأن

كريمأ،استقبالاًبمصرفاستقبه،وأتباعحاشيةذيعباسيأميراستدعاءإلىحثيثاًسعياًسعى

عليةمجمعاًالعباسينسبهوتلا،والعلماءوالأعيانالأمراءمنالقومعليهجمعبهيجاًحفلًاواتام

فقدمه،الناسأمامأكيداًاحتراماًالجديدالخليفةاحترامفيالظاهربالغوقد،ثقاتعربمن

وطبيعي،باسمهالنقودوضرب،المكانةفيدونهوجلس،القلعةالىالدخولفينفسهعلى

عليهيخلعوأن،تأييدهإلىوالدعوةالظاهر،بمباركةالرائعالاستقبالهذابعدالخليفةيقومأن

أميربهينحرشفلا،العباسيالخليفةمنرياستهيستمدشردِأسلطانأليكونالسلطنةحلة

..ثائرمتمردكلعلىالسبيلفقطعتملكهللظاهرحفظتخطةوتلك.أتباعبحكمهأويتبرك

بقوته،وأمدهعينيهعلىصنعه)نسانمنسلطانهعلىخافالظاهرأنوالعجيب

بهتتأثللاكييتهرؤعنووجهاءهاالدولةأمراءوعاقخاص،مكانفيفحبسه

نايؤكدمما،ويذلبهيعزحقيقيخطرذافيصبحالوداد،أسبابمعهوتمتد،الصلات

سلطتهاسلبتولكنها،وايدتهالظاهرحقحفظتماهرةسياسيةمناورةالمصطنعةالخلافة

تغلبفقدوإذنارتواء،دونماءالظمآنيحسبهوسراباًخادعاً،بريقاًفأصبحت..المباشرة

135

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


داخليصنعخامسطابور(ضرارنفسهوكفى،الداخليةالمنازعاتعلىصنعبماأالظاهر،

الآنوعليه،الكثيفوعتاده،المتجمعبجيشهالخارجيالعدويصنعهماالمتآخيةالصفوف

علىالمتأهبةالتتاروكتائب،بالشامالرابضةالصليبشراذم:الحقيقيينعدويهالىيتجهان

هاتينوفي،الإسلامعلىالحقيقيالخطريكمنالجبهتينهاتينففي،الفراتضفاف

..!الأشمرأسهعلىالظافرالبطولةتاجأالظاهر"يضعالجبهتين

شروطعلىالصلحتطلبأنطاكيةرسلفجاءت،اللاتينيةالإماراتبمناورةبدافقد

ف!ن،الخادعالمظهرهذاخلفيكمنالشائنالغدرولكن،بارتياحالظاهرقبلهامعتدلة

اسلحتهتفدلهجوميتأهبونحينفيوالرد،بالأخذالوقتكسبعلىيحرصونالصليبيين

بماالثروطأصحابوأخلالعقود،نقضتحتىايامتمضولم،انقطاعدونأوربامن

ولهذا،استعطافأورحمةدونالماحقالنزالمنبديكنفلمأكيد،التزاممنعليهتعاهدوا

الصليبيونبهيحتميبخندقمحاطةوكانتعكا،إلىراسهعلىهوسارجيثأالبطلجرد

،الأبوابأغلقواوقدالمغير،الجيشالىوسهامهمنبالهممرصلينبقلعتها،وششظهرون

ردممنتمكن)بيبرس(ولكن،الواقيةعدتهطارىءلكلوأخذواالمتاري!،وأقاموا

ينصبالصارمبالوباليؤذنانفراجاًفانفرجت،الأبوابعلىمستميتةحملةوحمل،الخندق

الكتابأهلمنقومعلىالمنكرإثمهاعادمروعةلمذبحةلصليبيونإٍوتعرضالأعداء،على

..ذمةولاالامؤمنفييرقبونلا

انكمشحتىوأعدائهالظاهربينسنواتعشرمناكزالصليبيةالمعركةدارتوقد

ووارثالدينصلاحخليفةووقفالدواثر،بأنفسهميتربصونضيقساحلفيالفرنجة

)قيسارية(فياولىمرةفهو،الدائبالمريرالمستبسلجهادهمنانقطعمايصلبمصرعرشه

ينذرونالمتعصبونفهؤلاء..مرهقةمجاهدةمزاحمة"الهوسبتالين"منالفدائيينيزاحم

مستيئسينبأنفسهمفيدفعونموتور،اسقفاكدهالوعوداستجابة،للموتأنفسهم

يسوعيباركهاجنةفيطمعاًهينةرخيصةضحيةأزواجهنيقدمننساؤهموخلفهم

علىفلولهمفتتراجعحاضرأ،موتاًالظاهرجيشفييرونالفدائيونهؤلاءإ،المسيح

الأسلابويفرقالقطائع،فيقطعبالنصرمتوجاًالإسلاميالجيشويتقدمأعقابها،

.وتصميماً!عزيمةممتلئاًيئبثموشيريدبر،الجسممنالرأسبمنزلةمنهوقائده،والغنائم

استتمإذاحتىأنطاكيةصاحب)بوهمند(مخالبمنينقذها"حمص"فيثانيةمرةوهو

إلىحاميتهافتضطرأسابيعئلاثةالحصينةقلعتهافحاصر،صفداإلىسارعالنصر،له

منترضىوكأنها،ذخيرةأوسلاحاًتستصحبأندونبأرواحهاناجية،فالهروبالِإذعان

..بالإيابلابالفرارالغنيمة
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فيهاجمسوريةشمالالىيتوجهثم،ممزقشرويمزقهايافاالىيثبثالثةمرةوهو

بهايضطرفاجعةحمراءحربرحىلتدورالحصينةأنطاكيةإلىويعمدبها،المحيطةالبلاد

وراءهمتاركين،حياتهميؤمنواأنعلى،آلافثمانيةوعددهمالتسليمالىالحاميةرجال

هزاالصليبيةأورباأنطاكيةكارثةهزتوقدعنيد،قاهرلفاتحومذعنينالأبد،خزي

فيالرهيبحتفهاتكابدواهنةخرافمنتسوقهماعلىالندمبنانتعضفباتتعنيفاً،

.بئي!!حالكليلفيبوادرهتلمحأملدونالشرق

إلىأمرهوآلالماكر،الدخيلقوىاستنزفحتىوبواهرهالظاهرروائعوتوالت

يصعدأنلهتسنىوكيفالمغامر،البطلهذابهقامجهادفأيحصنيناوحصنفيالانزواء

؟.العظيمبالنجاحمتوجأ،السامقةالقمةإلى

الغيظذاتالموتورةالحاقدةالتتارفجبهةالثانيةالجبهةاما،الأولىالجبهةهيتلك

الدمويةغايتهاالىطريقهافيجالوتبعينالمصريالجيشيقفأنارمضهافقد،الكمين

كمافهم،كثيفضبابذاتخادعةبدعايةانفسهميحيطونالتتاريونوكان،الرهيبة

وهم،الآثمينعبادهمنعليهمغضبمنعلأرسلهاالأرضفياللهلعنةأنهميزعمون

فيالمهزومة.فلولهماندحرتفحين،البراكينويفجرون،الجبالبهيزلزلونبنصرمؤيدون

قوةأصحابالتترأنالناسوعلم،الواسعةالدعايةهذهضبابانكشف!جالوت"عين

وقدوتنهد،تتحطمأنأوشكتحتىصخرةوراءصخرةبالصخورتصطدمأخذتعاتية

المشتركالعدوأمامواحدصففيمعهمليقفواباغيةمحالفةالصليبيينبمحالفةبلؤوا

المصريالجيشالتحمف!ذابنودها،أكثرفيالمعاهدةهذهنصوصنفذتوقدالجريء،

ذهبو)ذا،قواهويبعز،جهودهليشتتثانيةجبهةفيالتتاريالجيشلهانبرىبالصليبحِن

مر،التتاريالجيشلهمأسلفماليردوامضادةجبهةفيالصليبيونثأرالتتارلمقاتلةبيبرس

ومن،حربإلىحربمنيقدمونوهؤلاءاولئكبينوالمصريونوالثناء!بالحمدتذكريد

فيواستبساله،النضالفيبعرقهالمثللهميضربأمامهموقائدهم،نضالالىنضال

إليهافخف،المجانيقحولهاونصبوحاصرها)البيرة(على"هولاكو"أغاروقد،الكفاح

واسلموا،بيبرسيةلرؤففزعواالَارقلوبفيالرعبودبناصراً،مغيثاً"بيبرس!

..!هاربينللريحسيقانهم

ومحالفةمصرعداءفيوالدهسنةعلىفسار)أباقا(نجلهواعقبههولاكوماتوقد

ابنته،وتزوجالقسطنطينيةأمبراطورفصاهر،الميدانهذافيكثيرأتوسعإنهبل،الصليبمِنن

العنيف،المشتركالكفاحفيصفهإلىليضمهمأورباوأباطرةرومابابواتإلىالوفودوأرسل

نصراًكانولكنه،لبيبرساكثرهافيالنصركانشديدةمعاركالمسلمينوبينبينهوقامت

132

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


تخللتهوقدمرير،نضالدونالمستعصيةثمرتهتقطفولا،شاقوعرطريقفييكتسبغاليأ

مفاجىءبهجومليقوماضطرارأالظاهرإليهايضطركانوالتهادنالصلحفي،خادعةرغبات

ميدانهإلىسريعاًليرتدالتتاريةالخيانةرائحةي!ثمأنيلبثلاثم،الصليبيينمعاقلعلى

والمحاصرةالقتالفييعانونمايذكرونامرائهأحدالظاهرإلىأرسلوقد،الكريهالاق

أنتموما،ودعةبراحةعنكمخصصنامااللهبحمد)نا:يقولإليهمفكتبوعناء،شدةمن

فيتساويناوتدالأحجار،وينقلالحروبيباشرمنإلابينناوليس،سعةفيونحنضيقفي

الصدور.بهتضيقماثموليسالأمورهذه

بهيقومالذيالمستميتالكفاحوتصوروالجهد،بالبلاءتنطقرسالةتلكولعمري

والهدوء،الراحةبعضيعقبوادعاًمتنفساًيجدماحتىميدانكلفيالإسلاميالجيش

.!كلهمالناسسادالمشقةلولا:القائلوصدق

منفإنالمتوقعةالحوادثبهتوحيطبيعياًمنطقاًالصليب!ننمعالتتارتحالفكانواذا

فيكونواالصليبمِننمعموحدونمسلمونبعدوهمالِإسماعيليونيتحالفانالشاذالغريب

تتخذ)رهابيةطائفةالِإسماعيليةأنتنسولا،المسلمينإلىالنكراءمكايدهيوجهثالثأعدوأ

وقد،الثوراتوإشعالانمآربلتحقيقذريعةأسلحةالمجنونةوالمغامرةوالاغتيالالغدرمن

وكان،صفهإلىمنهمكثيرأوضم،عصائبهموشردحصونهماقتحمحتىابيبرس،احتال

أسرارالِإسماعيليونفهملوالإسلاماعداءإلىينصرفأنالجاهدالجهدبهذاالأولى

الإِسماعيليونجهلهاقدالإِسلامروحولكن،واخوةاتحادمنيوحيهلماوخضعوا،دينهم

الظاهرالملكلمساعدةجنودهفأرسلخان!بركة9المسلمالملكهومغوليزعيمواست!شفها

...مختلفينفريقينكانوالكنهمبعضاً،بعضهمالمغولوحارب.هولاكو.عمهابنضد

يغشاهلجيبحرفيالمظلمةالوثنيةفيغرقوفريق،بنورهفاستضاءالِإيمانهدايةلمسفريق

ابتهاجاًالدينفيبإخوانهمالمسلمونوابتهجماطر،سحابفوقهمنموجفوقهمنموج

خلعاكتئابأالمغولمنالوئنيوناكتأبحينعلىالصدورلهوانشرحت،القلوببهتفتحت

رغبةعنالإِسلاماعتنقالذيالعظيمالملكهوهذاو!بركة"،العيونو(ظلمالنفوس

الِإسلامروحفأفهموه،القرآنعلى(طلعوهمنالسعيدةالمصادفاتلههيأتفقد،صادقة

حريةمنالسمحالحنيفالدينإليهيدعوبماالمكماالصحيحالنهجذاتالقويمةومبادئه

الصدقيغمرهاطاهرةحياةمنالعاليةالأخلاقدنيافيبهيناديوما،وعدالةومساواة

منهفصادفتمحمدتعاليمالبيضاءالطاهرةبفطرتهالزعيمهذاادركوقد،والأمانةوالِإخاء

الغالبهذابمثلإعجاباًتمتلىءأنولك،والجمالوالخيرالحقإلىتدعوكريمةعاليةنفساً

يزعمكمافرضأبالسيفعليهيفرضفلمواختيار،طواعيةعنالإِسلاميعتنقالذيالمنتصر

المتخرصون.ذلك
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وخلعرائعاً،احتفالاًالظاهربهمفاحتفلالقاهرةالىخان،)بركةرسلوصلتوقد

يدعوابأنالمساجدخطباءأمربل،النادرةالهدايامعهموبعثغاليةنفيسةخلعأعليهم

فانظر،والقاهرة،والقدس،ومكة،دمشقمنابرعلىلبيبرسالدعاءبعدالمغوليللملك

الملكإلىاستمعبل،متآخيةنفوسأالكفريفرقوكيف،متباعدةقلوبأالإسلاميرأبكيف

لحميمنأخيهوالذي"هولاكو،حاربتلقدالظاهر:إلىأرسلهكتابفييقولا)بركة

ورسوله.بالثهكافروالباغي،باغلأنه،الإسلاملدينوتعصباًالعليااللهلكلمةإعلاءودمي

،وزمانمكانكلفيالمحمديةالفكرةأتباعبهايعتصمالإسلامفيصادقةأخوةمنلهافيا

الناجع،بالبلسماللهرحمةتداركتهاأنلولاتنفجر؟أنتوشكناغرةجراحبهاوتلتئم

قلوِبكُمبينفألفَأعداءًكنتمْ)ذْعليكمالنِهنعمةَأواذكروا،السريعوالشفاء

منها".فانقذكُمْالنارِمنحُفْرَ؟ضفاعلىوكنتم)خوانأ،بنعمَتِهِفاصبحتُمْ

،تفترقشراذموأصبحواالتتار،شملففرق،بالنجاح("بيبرسجهودتكللتوقد

ملتئمكثيفجيثىفييتحدواانأما،محدودةجبهةفيتحارباوعابرةقافلةلتسلبوتجتمع

أليمةوذكرىيسرد،تاريخأوأصبحالعهد،عليهتقادممافهذاالمتوحشبزحفهالدنيايرهب

..!البعيدصداهايتردد

الصليبية،اورباقهرأنبعدوالغربالشرقفيومكانتهالظاهرعظمةتقدرانولك

وانطلق،الآذانفيحديثهيجلجلقوياًمجداًاكتسبفقد،المغولمنالهمجطغيانوبدد

وهي،الخرافةمنتخالرائعةكحوادثالغريبةبوقائعهيهزجونالنازحةبواديهمفيالحداة

القاهرةإلىالظافرةغزواتهبعضمنمرةذاترجعوقد،العيانويراهاليدتلمسهصدق

الأرضملوكمنملكاًوعرينلخمسةرسولاًوعشرينخمسةملكهعاصمةفيفوجد

الشاسعسلطانهامتدأنبعدوالتعاهدالمحالفةويطلبون،والنفائسالهدايايحملون

شمالاً،الأسودوالبحرجنوباً،الهنديالمحيطيحدهاكبيرةإمبراطوريةعلىِالأطراف

المجدمنلهتمماانفرأىبخاطرهسبحوقدبهوكأنيغرباً،وتونسشرقاَ،والفرات

حينبل،شيعتهمعمتآمراًبمصرالحكمزمامعلىقبضيومبالهعلىليخطريكنلمالعظيم

صحيفةالإسلامتاريخفيويكتبخالدةرسالةديليؤ"القفجاق!بلادمنصغيراًاغتصب

الناهضةللأممفيؤديانالسعيد،الموفقالحظيساندهالمريرالصابرالكفاحإنه...بيضاء

فظفر،جاهدباسلعصاميلكلوالخلودالمجدحديثويكتبان..والحياةالبعثرسالة

الرجاء.فتحققورجافشد،وبنى
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لعمطناياأبنهُرصَى

غرناطهَفاصصً

بأبطالهوتذفنصر،الىنصرمنالجرارةالجحافلقادإذاالكميبالبطلنعجبإننا

وتركواالمشميت،بجهادهمالرائعةالمفاخرفأحرزالعزةعنالدفاعميدانفيالمغاوير

حتىالمعركةويديرالخطةيرسمورائهممنوهويتردد،وذكراً،يدويصدىالخالدلاسمه

شجاعةمنالدمنحهمامعالهائلةوقواه،الأشاوسجنودهعلىمعتمدأالمجد،كاربيقتعد

..حصيفمدبروعقلحازمة

يملكلاآخربطلأنرىحينوالإدهاشالروعةالىفيصلحدهيتجاوزالعجبولكن

منقلائلنفرالىيركنبل،متناسبةكميةالذخيرةمنيحرزولا،متزاحمةكتائبالجنودمن

ذلكومع،وقذائفهواسلحتهآلاتهفييمرحمتكاثر،محئدعددأمامويقف،العزمذوي

قوةالعددالمحدودةكتيبتهانويتصور،الموتلججفيبنفسهيقذفالمغامر؟البطلنرىكله

بل،بموتيهتبمولا،بعاقبةيعبألا،كالصاعقةامامهاوينقضكالإعصاربهافيهجمعاتية

بالاستشهادمرحباالبطولةنداءتلبيةعناندفاعهفيينيلاثم،الرهيبةالخاتمةمنليتأكدانه

ليعلمالرأسمرفوع،الكرامةموفورإليهطارقليلاًعليهأبطأف!ذا،والعقيدةالمبداسبيلفي

فعلهماوهذاوالاستعباد،المذلةفيالحياةيفضلالحريةنورفيالموتانالقادمةالأجيال

الغسان،.أبببن)موسىالعظيمالأندلسيالبطل

فياعتمدواممنوغيرهالعظيمالبطلهذابينموازنةنعقداننستطيعلاونحن

غيرالشهادةيطلبفدائيالمغوارفبطلناالكثير،والعددالموفورةالذخيرةعلىانتصاراتهم

،الآمالصدورهفيتزدحمباسلرجلوالآخر،مملكةفيمنصباًأودولةفيجاهاًمتوقع

المشرقالأملوبهذا،والسلطانالسياسةمسرحعلىكوكبهفيهيتالقالذياليومويترقب

القيادةوعظمةالبطولةروائعفيهنقدرأنلناجازولئنالمتكاثر،وعددهالحافلبجيشهيندفع

أحلكفيالأملفقدالذيلذلكيتاحمدىأقصىالىويمتديزدادالعظيمتقديرناف!ن

الإباء.كريمالجبينمرفوعليموتقدميهالكريهةفيفثبت،مواقفه

وهو،الأبطالمنالتاريخعرفهممنأشجعمنغرناطةفارسالغسانأببنموسىكان

بارزأو)باةعاليةًهمةالعربمحتدهأورثهفقدولهذاغرناطةفيالعربأصرلاكرمالىينتمي
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الخدوروراءمنالعقائلوتطلعت،والبطولةالفروسيةفينادرأمثلأالغرناطيالثبابواتخذه

فأرهبتبطولتهأحاديثسارتوقد،اللامعوسيفه،السابغدرعهفي،جوادهممتطيأليشهدنه

وفداثيته،بكفايتههناكالإسلامينقذأنلاستطاعحينأالزمنبهتقدمولو،الزاحفالعدو

طريح.ميتالىالحياةيعيدأناستطاعفماالفادحالاحتضارفشاهدالأخيرالرمقفيأقولكنه

تنازعمنعامةالأندلسبهأصيبتبمامصابةالأخيرةايامهافىِغرناطةكانت

النصارىبناتمنالأجنبياتوتسلط،والثوراتالفتنواشتدادالأهواءوتناحر،المطامع

قدحزم"ابن9كانولئنوالوزراء،الملوكمنالصعاليكعلىوالأحقادالضغائنذوات

اميرنفسهمنهمواحدكليسميرجالاربعةبمثلها،الدهرياتلمقضيةإ)نها:ايامهفيقال

فإنبسبتة"والرابع،بمالقةوالثالثالخضراء،بالجزيرةوالثافي،بأشبيليةاحدهم،منينالمؤ

ملكذاتبنفسهاتصبحانمدينةكلكادتحتىوتطاير،تفاقمقدحزمابنبعدالشر

ينصبالِإسلاميةالمدنعلىعينيهفاتحاًويتآزر،يتجمعالعدوأخذحينفي.!وجيشوإدارة

الصرحتقويضفيافلححتىوالأرصادالدسائسويبعثالئورات،ويقيمالأشراك

سلمتانالأشأمالحظمنوكان،اللبناتممت،الدعائممتخاذلفانهار،الشاهق

للقيادةيخلقلممبكوهوالأحمر،بناللهعبدأبيإلىالأخيرمصرعهاقبلمقاليدهاغرناطة

هوثم..والمطامعالهممذوويحتقرهمدىفيآفاقهوانكمشتآمالهانحصرتبل،والكفاح

ذويبهيضرب.الخاص!".فردناند9يدفيمسخرةآلةيكونبانيرضىنفسهالوقتفي

ملكلهيهىءئمالأهليةالحربوتتزايد،الداخليةالثوراتفتقوم،المسلمينمنقرابته

يحكمهقسم:قسمينإلىالصغرىغرناطةفتنقسمالزغل"سعيدبنمحمد9عمهمحاربةالفرنجة

على(ولاًفينقضالداخليالتناحرفرصة)فردناندأويهتبل.عمهعليهيسيطروقسم،اللهابوعبد

خطتهيتابعذاكواذ..المحدودةبلادهعلىالسيطرةلهيضمنخلوصآمنهويخلصأالزغلأ

وتحينالصاعقةهجومعليهافيهجم..شلاءعزلاءيومئذوهي،غرناطةالىفيزحفالماكرة

الشديد.وبأسه،العاتيةقوتهفيالحاقدالعدومعالمتخاذلةالقلةلتصطرعالفاصلةالساعة

ليستالراهنعصرنافيالغربيالاستعماريستغلهاالتيتلكتسد""فرقسياسةإن

يعرفهالأطرافشايمعمدىإلىالأجيالاعماقفيتمتدجذورهاولكن،القرنهذاوليدة

ومع.الأمجادوانهيار،الحضاراتلسقوطالأصليةبالبواعثويلم،التاريخصحفيطالعمن

فإن،القاسيةوالعبرالبالغةالعظاتبشتىحافلالطوائفملوكعهدفيالأندلستاريخأن

عماأذنهوأوصد،دامسةغواشمنالأفقبهيزدحمعماعينيهأغمضقدالصغيرالملكهذا

التثريبمنعمهذلكمعنعفيولن،الكلمةوجمعالصدعرأبمنالناصحونبهتقدم

جوفيالمسالمةإلىفيجنح)دراكاً،وأوسعحصافةأشديكونأنعليهكانفقد،والملامة
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الذاتتقدسالتيالمفرطةالأنانيةولكنهاالعصافير،ضعاففوقالجارحةالنسورفيهتحوم

إفرديناندأذاهووها..الخطوبوتطايرتالأهوالرجفتمهماالرفيعةبالمثلوتهوي

هذينوليصفع..الزاهرةربوعهامنوالإسلامالعروبةليمحوورجلهبخيلهيزحف

غيىالرجلينلدىتبقىفلاالدائرةتدورثمالمَاعإ!إلىبهماتهويأليمةصفعةالقزمين

..الأشجانوتكفنهاالأسىيلفهاحزينةذكريات

ومنهلًاالازدراد،حلوةمائدةحسبتهاوقد،غرناطةإلىالعدوجيوشسارتلقد

نايدريلاولكنه،وتخاذلهالأحمرابنبتضعضعالناسأدرىأففرديناندأالورودعذب

القائدبادرفقد،والصابالعلقمىوسليجرعهالغسانابيبنموسىاصطفتقدالأقدار

علىوينقضبنفسهالكتائبيقودواخذالعدد،وتهيئةالسراياتنظيمإلىالباسلالعربي

البطولةخوارقمنويظهر!!ويصرعفيثخنجنودهمنالمختارةالصفوةمعالمتكاثرالجمع

مثارموسىاسموأصبح،امرهفيفرديناند!9تحيرحتى،الأوهامويعدوالظنونيفوقما

كقطيعاللجبالطوفانامامهيفرصغيرةكتيبةفيلقائديعجبفهونفسهمنوالفزعالقلق

.جريء.رئبالطلبةتفزعهمتخاذل

منغرناطةحصارإلىالعدوعمدفقدالكميالبطلبأسفيالطاغيةالقوةتجدلموإذ

،والرماحالسيوفطعنمنعليهاشدكانتحادةاقتصاديةأزمةموسىفواجه،ناحيةكل

..والكهولوالنساءالأطفالمنالجياعبطونوتلوتنالمؤنفدتفقد

الفرقوقاد،الطعاملتوزيعخاصاًنظاماًبنفسهفوضعاللماحذكائهعلاعتمدولكنه

.الأعداء.براثنمننالمؤواختطافالثغراتبينللتسللالباسلالشبابمنالفدائية

بهاوتسرعالمؤنفتخطف؟طائراًانقضاضاًتنقضالصغيرةالكتائبإلىالعدوونظر

الحصاريجدولم.برد.منوتدفىءجوعمنفتطعمالمنخوبةوالأحشاءالساغبةالبطونإلى

فرديناند"9صممذاكوإذ..يظنونكانواكماالعزيمةوانخذال،القوىتضعضعفيشيئاً

خارجإلىتمتدموسىعينولكن،بالزحفالسريعأمرهوأصدر،المدينةأسواراقتحامعلى

كتائبهفيجهز،عدتهللموقفيتخذأنويرىوالتحفز،التجمعمنطرأمافتدركالأسوار

بينرهيبةمعركةودارتالوافر،والعتادالزاخربالحشداكتراثمادوناللقاءإلىويخرج

ولكن،كثيرةجموعاًأعدائهممنفقتلواحسناًبلاءًالمسلمونوأبل،متكافئتينغيرقوتين

يشاهد،لماغيظاًيضطرموهوالوراء،إلىموسىفانسحب،وتتقدمتتغلبالكاثرةالكثرة

فيضانمنيواجهونماإزاءشيئاًشجاعتهمتغنلمنفراًإلاوالرجالالسلاحعدمفقد

غرناطة،ابوابفأغلقالفدائيالقائدبادروقدالأنظار،ويعشيالسهوليكتسحصليبي
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ا!.اللهيبواندفعالشرتفاقمأنبعدالأمرفيليبحثوتراجع

،يكونأنعسىفيمايتشاوروندولتهوأعيانرجالهمعالأحمربناللهابوعبداجتمعلقد

وتراكمت،المؤننفدتوقد،ويقتربيدنوالهزيمةفشبحسبيلكلاليأسعليهمسدوقد

نكستوقد،حقيقتهعلىالموقفيشرحالملكعبدبنالقاصمأبوالمدينةحاكموأخذ،الجثث

دفاعاًيستطيعيعدلمالشعبانعلىالحاضرونواجمع،القلوبفيالحسرةواندلعت،الرؤوس

أقنعولئن..الضائقللمأزقالأصوبالحلهووحدهفالاستسلام،مهلكةخاسرةحومةفي

الدفاعمواصلةويرى،بالمعارضةينفردوحدهموسىف!نيتشاورونممنالرؤساءجميعهذا

واذأعدائهممنعددهماضعافيصرعواأنبعدأبطالهاويصرعالمدينةقواتتفنىأنمفضلأ

..!نواحمأتمالىنصرهويقلب،النكبةفتتعاظمباهظأغرناطةثمنالعدويدفعذاك

عسيرمرهقولكنه،وفدائيتهالقائدطموحويمليه،الثبابغيرةتدفعهجريءرأي

يحملإفرديناند(رسولعليهمووفد،الصلحالمخمعوناقرفقد،بحاللتنفيذهسبيللا

هذامثلفيمقبولةالعدووشروط،البراقوخداعه،المعسولةبوعودهموشاةالمغريةشروطه

بيمينهيقدمهاولكنه،مواثيقمنعليهتعاقدبمافارتبطصاحبها،بهاتمسكلوالبهيمالمأزق

المغيرإ!.عدوهاإلىالمدينةوتستسلم،التوقغينتهيانبعدبشمالهليمزقها

إخلاصتتضمنشرطاًوستينسبعةراى.؟.رأىفماذاالعدوشروطموسىقرأ

ثم..فديةبلاوالنصارىالمسلمينمنالأسرىسراحإطلاقيودفهو..ووفاءهالعدو

،المغرببلادالىالهجرةيريدمنإجازةمعوحريتهموأعراضهمدينهمعلىالعربيطمئن

أنالمدينةوعلى..حياتهبقيةفيهايعيشواسعةضياعأالأحمربناللهعبدأباسيقطعأنهكما

القادةوكبارالملكيقسموانوالطاعةالوفاءتضمنرهينةأبطالهامنشابخمسمائةتقدم

..!وأرغونقشتالةلملكيالولاءيمين

تعاهدانسبقبماكثيراًنكثقدالغادرهذاانيعلمفهو..وابتسمالشروطقرأ

مظلمةبئرفيبهقذفمنهتمكنإذاحتىمالقة(9صاحبعاهدالقريبفبالأص،عليه

المانقواقام،والحرابالأسنةعليهمفسلطأشبيليةإلىأرقاءالمسلمينساقثم،رهيبة

وعبثالمساجدحرماتوانتهكالعزيز،دينهممنالانسلاخعلىوأجبرهموالأنطاع،

الضعيفالواهنغريمهمنتمكنوقدالألد،الحاقديصنعماوصنع،الِإسلامبقوانين

.!أكداسفوقاكداساًالثرىعلىاشلاءهونثر،دمهمنفشرب

ليسلماللهعبدأبووذهب،بالمعارضةموسىوانفردالشروطالمجتمعونقرألقد

وأعدالأصيلجوادهوركب،السابغةدرعهفلبسموسىانطلقحينعلى،المدينةمفاتيح
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علىالأبطالتعاقدوقدالعدو،صفوففيبارواحهاتقذفباسلةكتيبةالفدائيينشبابهمن

الكتائبعليهمتتجمعأنتلبثلاضئيلةقلةفهم،ماحقجنونيبهجوميقومواأن

منطقيدعواان-الاستشهادعلىصمممواوقد-فعليهم،يتاحمدىأقربفيبهمفتعصف

بالثأرليأخذوامتوثبينطائرينالشمالوذاتاليمينذاتسيوفهمفيعملواوالتدبير،الروية

الرهيبميدانهاالىالنسوروطارت..مستثمهدينمصارعهمالىيتهاوواأنقبل،الناقم

ماتمحقصغيرةكتيبةعلىأعينهمالفرنجةوفتح..الصفوففيكتسحيهبإعصاراًفكأن

ولقد،الرقابويقطعالأشلاءفينزصفإلىصفمنيطيرالباسلوقائدها..عليهتأتي

وبعدمجالداً،مناضلابالفدائيينواحاطالمفاجأةروعةأذهلتهأنبعدالعرمرمالطوفانتجمع

العظيمموسىاما،اللهبرضوانمغتبطةقريرةالشهداءأرواحصعدتمريرعاصفكفاح

منهتصيبمنفذاًالسوابغدروعهمنوجدتفما،الرماحوتقاذفتهالسيوفاعتورتهفقد

الموجإلىبنفسهقذفالجمععليهتكاثروحيناعدائهمنكثيراًذبحانبعدإلايرديهمقتلاً

وقدالحياةفودعصنعبماعيناًقروقدبهوكأني..للباغينجثتهيسلمأندونالخهرفاحتضنه

ضعفعنبصاحبهارتفعالذيالطموحالثائرالضميرذلك،ضميرهامامنفسهأعذر

.!!جناحذاتتبلغهلاساحقأفقبهوطارواستسلامهاالبشرية

فيودونتالنصبلهلأقيمتغربيلبطلالخالدالموقفهذاكانلو..واحسرتاه

الشفاهعلىتترددالبطولةاناشيدمنرائعةمقطوعةاسمهولأصبحالأسفار،شجاعته

هذاسيرةدراسةعلىيعكفمنالمسلمنِمؤرخيمننجدلاولكناالأوتار،بهاوتصدح

مذكياًالأبيالنبيلمصرعهيكنلمفإذاوتتباعد،تتفرقمتناثرةكلماتالا..الأشمالفارس

فأي،رواياتهمفيوالقصاصملاحمهمفيالشعراءفيخلده،للأحاسيسوملهباً،للعواطف

،الأبطالمنمئاتالإسلامتاريخوفي..للشعاعوافقاًللإلهاممهبطاًيتخذبعدهموقف

بهميقعدأندونالعينرَأيويرونها،الرهيبةنهايتهميدركونوهم،للموتانفسهمقدموا

الذلإنهؤلاء؟!عنالعربمؤلفوكتبهمافأينإ،إإحجامبهمينكصأوخور

المجلداتيفردالمسلمالكاتبفأصبح،العظامفيودبالعروقفيجرىقدالاستعماري

ممتازبطلعلىببحثهيضنثم.والِإسكندر.وجاريبالدينابليونعنليتحدثالواسعة

أديب.قصاصاومحققرخمؤاو،محلقشاعرإليهيلتفتيكادلاالغسانأبيبنكموسى

نفسهعلىاخذهبماإفرديناند(غدرفقد..يكونانالفدائيالبطلتوقعماكانوقد

ثبتواممنالبررةلإعدامالمحارقوأوقد،المسلمينلمحاكمةالظالمةالأسبابينتحلوطفق

.رقابوذبحتاعراضوانتهكتقلباً،لالساناًالتنصرإلىكثيرونواضطر،دينهمعل

فماالأندلسفيالإِسلامصرعوقد،ذاكحينالمشرقفيالمسلمونكانأينوتسألني
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السؤالهذاعلىبالإجابةالكئاببعضتطوعلقد..يحميهسندأأوبهيلوذظهيراًوجد

لتمحيصتثبتلاواهيةفروضبعدوهي،والملامةالمؤاخذةتمنعلامختلفةمعاذيرفأبدى

الباسلة،قوتهمفيوحدهمالعثمانيينانفيهشكلافمما،مستقيمميزانأو،دقيق

ولكن،المكروبونجدةاللهيفإغاثةعلىالمسلمينأقدركانوا،المرهوبوسلطانهم

.!نخوةبمعونتهمتدفعاوحميةبنفوسهمتعصففلمالعروقفيالدمجمدالمحدودأفقهم

منبالأندل!النهوضعنعامةالمسلمينتقصيريبررمنالكتابمنوجدلقدأجل

لحروبمضطربةثورةفيكانواإنهم:العدوةفيالمغربأهلعنفيقول،الماحقةكبوتها

إخوانهمنصرةفيالإسلامبواجبيقومواأناستطاعوافما،مرينبنيأفخاذبيننشبت

بالأساطيل،وشرقأجنوباًغرناطةفحاصروا،العدوةثغورالإسباناحتلحينفيالمسلمين

حديثوتركيامصرفيالإسلامبنيعنالتبريرمعرضفييقالكمابالجنود!وكرباًوشمالأ

الثانيبايزيدمعتشاورقدمصر،رجلقايتبايأنالزاعمونزعمفقدعجبإ!كله

الماكرسفيرهبوساطةمصرسلطانأقنع)فرديناند"ولكن،غرناطةإنقاذعلىتركياصاحب

..اموالهمونهبواديارهمغصبواأناسأأنفسهمعنيدفعونالإسبانبأنمارتير،بطرس9

انليجبالحقكلمةإنولعمريبايزيد،صاحبهمعالسلامةوآثر،سمعبماالرجلفاقتنع

والمغربمصرفبنو:خاصبنوعالأتراكوفي،عامةالمتواكلينلاءهؤفياليمةقاسيةتقال

الواقعفيكانوافماعثمانبنوأماالجهد،وضعفالحيلةقلةفيالعذربعضلهميلتمسقد

منيتبعهاوماوالأسلابالغنائمعلىحرصهموانتعاشهالإسلامازدهارعلىيحرصون

وفتحواالدولمنملكوافيماالإسلامتعاليملاءهؤنفذولوالمديد،والظلالنافذةالسيطرة

ولكنالدياجير،وتغمرهاالظلاميلفهاأماكنفيالإسلامشمسلأشرقتالبلادمن

الذلنيرعنهاتخلعانتفضتحتىالمترنحتخاذلهمتحسكادتماالواهنةمستعمراتهم

غيرمنهيحملونلاأناسفيوعدالتهالإسلامرحمةالشعوبهذهانستولووالاستعباد،

المسلمةوهي-مصرانوحسبك..والمساواةوالعدالةالحريةدينإكبارفيلمَدستاسمه

ماالدينفي)خوانهمعلىينقمونابناءهاجعلماعثمانبنيعنتمنلقيتقد-العريقة

الِإسلاممنابععنشيئاًتعرفلمبأممبالكفما..والاغتصابالذلةمنايديهمعلىيلقون

.!العثمانيونالأتراكهمهؤلاء.!!والمساواةوالحريةالرحمةفيالكريمةومبادئه

تغافلهمفي-معهمحملوافقدالمتناثرةممالكهمشتىفيالآخرونالإسلامملوكاما

المشاعرووحدتهمالدينبينهمجمعإخوةالىتوجهتبعةأكبر-سفالمؤوتكاسلهمالائن

الفدائيشهيدهاروحإلىعاطرةوتحية..الشهيدةالأندلسعلىسلام،والأحاسيس

البهيج.فردوسهفيالغسانأبيبنموسى
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ضلضمامبَالى/

!رلَهاشب!لا

تصوركثيرةلوحاتشاهد)فرساي"قصرالجزائريالقادرعبدالأميىزارحين

كبارمنحولهمنالىفالتفتمجلية،واضحةانتصاراتهموتبرزالفرنسيينمعحروبه

كيانتصاراتكمصورتمكماهناهزائمكمتصورونلالماذا:وقالباريسفيالمسؤولين

؟إ.الحقتصيبوا

استسلامهبعدبروسياالقيصريةحفلاتإحدىإلىشاملالشيخالإمامدعيوحين

)نني:قالثممبتسماًالقيصراليهفالتفتالماثدةعلىالثافيإسكندرالإمبراطوربجانبجلس

الشيخفالتفت،ضيافتيفيمثلكمعظيماًرجلًاالسعيداليومهذامثلفيارىجداًانفخور

:قالثمجليسهإلىشامل

وافتخارياعظمسروريلكانوضيافتيأسريفيكانالكريمشخصكمأنلو

منالنمطهذاعنوتساءلت..الكبيرينالبطلينلدىالعاليةالعزةإلىأرأيت..أجل

اماموإيمانهمبحقهمفوقفواالتدميريةالعلمومكتشفاتالحربصواعقتحدواالذينالأفذاذ

ذخيرةإليهمأضافوابلبلاء،مناصابهملماوهنواوماالقريعمنالقريعموقفالطغيان

.والثباتالصبرمن

الضفةعلىتقعالتيالإسلاميةالداغستانبلادعلالقيصريةجيوشهجمتلقد

معبدالهجومطريقانمتوهمةالقوقازلجبالالشرقيالمنحدروعلىالخزر،بحرمنالغربية

يحميأنيستطيعلابحمِث،والتخاذلالتفككمنكانإذاالِإسلاميالعالملأن،ذلول

لهايدخرالقدروجدتالجيوشهذهولكن.الأعضاء.جميعتنهارانفيجبمنهعضواً

الجزائر،فيعبدالقادردورليؤديشاملالشيخالِإمامالمسلمالقوقازيالبطل

ليفوقهمبلمصر،فيعرابيوأحمدليبيا،فيالمختاروعمر،المغربفيالخطابالكريموعبد

.احتمالوقوةمراسشدةجميعأ

قامماجميع-العربيةفي-البطولةصفحاتتسجلأنالعاجبالعجبمنأنعلى
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أعثرأنحاولتفقد،شاملللشيخصفحةتسجلاندونصراعمنالأبطالهؤلاءبه

للأستاذمقالاتبضعولولاأريد،ممابالذاشيئاًأجدفلمروائعهمنالكئيرعلى

حاضربكتابارسلانشكيبللأميرتعليقاتوعدة(،أالرسالةبالداغستانيالدينبرهان

.البابهذاأعداناستطعتما،الإسلاميالعالم

يكافحعاماًوعشرينخمسةقضبأنهالسابقينلداتهبينوحده)شامل(تفردلقد

آياتلأقرأوإنيالاستعمار،حارباسلاميلبطلعرفتمدةأطولوهي،الحاشدةالقوة

قوةافهوهبهمبل،الإنسانفميلةمنليسواأنهمإلييخيلمنالناسمنانفأعلمبطولته

كالإمامعظيمبطليقففكيفوالا،الفعاللعنصرهاالطبيعةوتخضعالزمنتتحدى

يستكين.ولايهدألاعامأوعشرينخمسةالطوفانيةالقوةأمامالبدائيةبأسلحتهشامل

بالبطل)ئعجب:الغسانأبيبنموسىعنآنفأكتبتهمامقدمةفيقلتأننيأذكر

الدفاعميدانفيالمغاويربأبطالهوقذفنصرإلىنصرمنالجرارةالجحافلتادإذاالكمي

،يدويصدىالخالدلاسمهوتركوا،المستميتبجهادهمالرائعةالمفاخرفاحرزالعزةعن

معتمداًالمجدغاربيقتعدحتىالمعركةويدير،الخطةيرسمورائهممنوهو،يتروذكراً

الروعةالىفيصلحدهيتجاوزالعجبولكن،الهائلةوقواه،الأشاوسجنودهعلى

الذخيرةمنيحرزولا،متزاحمةكتائبالجنودمنيملكلاآخربطلاًنرىحينوالإدهاش

يموجمتكاثرمحتشدعددامامويقف،العزمذويمنتلائلنفرإلىيركنبل،متناسبةكمية

الموتلججفيبنفسهيقذفالمغامرالبطلنرىكلهذلكومع،وتذائفهواسلحتهآلاتهفي

لاكالصاعقةامامهاوينقضكالإعصار،بهافيهجمعاتيةقوةالمحدودةكتببتهانويتصور

نداءملبياًاندفاعهفيينيلاثمالرهيبةالخاتمةمنليتأكدإنهبل،بموتيهتمولا،بعاقبةيعبأ

بنموسىعنقلتهمابعضهذا"...الأصيلمبدئهسبيلفيبالاستشهادومرحباً،البطولة

أمثالمنولداته)شاملاالشيخعناليوماقولهوإني،غرناطةفارسالغسانأب

هؤلاءأنالتاريخكتابيعلملكي!الكريموعبدوالمختار،،وعرابيالقادر،عبد

أمثالمنوالتدميىالسفكوأربابوالجيوشالأسلحةقوادمنبطولةأصدقالمريربجهادهم

المتراصةالقوىسخرواالذينهؤلاء..ونابليون،وتيمورلنك،خانوجنكيزالاسكندر،

.الأبطالطليعةفيذلكفيونحسبهم..والطغيانللعدوان

روائعشهدالذيميدانهوما؟..دورهادىوكيف؟..شاملالشيخهوفمنوبعد

.الآنعليهاسنجيبكاشفةأسئلةهذه؟بطولته

مرهقةجبليةنواحوهيالخزر؟بلادالاسلاميالفتحأيامتسمىكانتالقوقاز؟بلاد
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ماإلىالخطاببنعمبرلدنمنالمسلمونلاقىوقد،الأجسامصلابشداداناسيسكنها

تتيحكانتالجبليةطبيعتهافإن،عنيفةمرهقةصعوباتفتحهافيالأمويةالدولةنهايةقبل

القوةمنعليهجبلواماإلىهذاالظافر،الغازيتوةتتيحهمماأكثرالتغلبمنلأبنائها

وتشربواالإسلامروحفهمواحتىعاممائةمنأكزلبثواوتد،العارموالبأسالصارمة

للحنفيةحماسةالناساشدذلكبعدوأصبحواافواجاً،اللُهدينفيفدخلوا،العادلةمبادئه

قمنمنالحكممظاهربهمتقلبتوقد،الأثيلبدينهماعتداداًالمسلمينواكز،المحمدية

حينا،العثمانيةالدولةلصولةفاستكانوا(الثالث)مرادالعثمافيالسلطانغزاهمحتىلقرن

بلادزالتوما،المريضالرجلإلىالوهندبحينالبلادحكمالإيرانيوننازعهاثم

القرنأوائلفيالروسيالغزودهمهاحتىوفارستركيابينتتذبذبالداغستان

واعتداد.بصيرةعنللكفاحفشمرتعشرالتاسع

كانوالأنهم،الإيرانييناوالأتراكمصاولةفيبغضبيهجمونلاالقوقازابطالكان

سياجاًمنهالجعلواالبلادهذهفيسياستهمالعثمانيونولواحسن،مثلهممسلميناعتقادهمفي

التركيالطيشولكن،الإسلامجيشفيعاملةقوةفيكونونالروسيةالقيصريةبلاءيقيهم

الكارثةفعمتومعتقداتهبمبادئهوتدين،وآمالهمثاعرهثاطرهبلاداًيناوىءاندفع

الجميع.

عنفهبواأبنائها،سواعدغيرتملكلاعزلاءبلادعلىالروسيالطوفانزحفلقد

ردتحمراءمعاركفيالبلاءوصدقواخانأإسورخايالأميرالبطلقيادةتحتابيهمبكرة

فهب،كثيرةنفوساًشرىالخادعالمالولكن،المعتدينصدورفيمنكسراًمغلولاًالسلاح

الأراجيفينشرونأخذواثم،ومساواةوحريةعدالةاصحابالروسأنيعلنونالمغرضون

بأنمتعللينوالتدميرالفتكفيالجهنميةوأدواتهالروسيالجيشسطوةمقدارفيويبالغون

متكافئة؟غيرحربمناجدىالسلموأن،القويالعدومسايرةالىيدعوالناصحالعقل

القاهرفاتحهاالىالنهايةفيالبلادتستسلمثم،نجاحغيرفيالقوقازيالشبابستأكل

نقلوجوبمعروسيابصداقةالمناداةالىالمرجفينهؤلاءمنالوصوليونواندفع..العنيد

حضارتهالتردالعلميةالبعوثوارسالالبلاد،إلىسريعاًوالجيشوالتعليمالإدارةفينظمها

..الجديدالحضاريالبعثبرسالةالناسعلىفتطلعقزوينبحرشواطىءإلىثانيةوترجع

متذبذبحائرالعاموالرأي،وتستشريتعنفوالدعاية،يخدعالمالفإذاالمجاهدونونظر

،يقالماتزييفالىالمسلمينمنالغيرةذووفنهضوالاستقرار،الثباتطريقامامهيجدلا

نأبعدالكمراويالغازيمحمدالشيخقيادةتحتالمخلصةعزائمهمفجمعواوأسرعوا

لجأأنهإلاكسابقهفاضلًاعالماًالجديدالقائدوكان،بأعوامخاناسورخاي9الأميراستشهد
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مركباتعلىقضىحتىوالمؤلفاتالخطببطريقالنفوسوتعبئةالأذهان)نارةالىأولأ

معاقلعلىبهازحفبدائيةكتائبوكون،المبهورينالمتضائلينبعضلدىالنقص

واتباع،الغاصبطردوجوبفيالنضالأهدافحددأنبعدبالاستشهادوظفرالاحتلال

)حمزةالظافرالغازيوخلفه،والواجباتالحقوقورعايةالدولةتنظيمفيالإسلاميةالشريعة

الأعداءمجالدةفيوالتلاحمالتآزرعلىالقلوبوجمع،والسيفبالرأيالجهادفواصلبك"

شاملالشيخالباسلالمجاهدبعدهمنالرايةليأخذالسالفينكزميليهالشهادةأدركتهثم

.الأبطالبطل

تلميذاًكانفقد،القيادةيتصدرانقبلالمعمعةعنبعيداًإشاملاالأميريكنلم

معهفداهمكتائبهفيانخرطثمخطبهوسمعكتبهتراالكمراوي،للغازيمخلصأ

كانالكمراويفيهااستشهدالتيالأخيرةالجولةوفيجهيرةشهيرةوتائعفيالمستعمرين

منزلفيالمجاهدينحصارالروسفضيق1832(سنةأكتوبرمن)28جوارهالىشامل

يفوزقائدهأمامهفإذاشاملونظرفاستشهد،الحصارليفكمستبسلًاالغازيوخرج،جبلي

بشعارهاتفاًيكهفيوسيفهالمنزلمنوخرجعينهفيالحياةفرخصتالحسنيينبإحدى

الشمالوذاتاليمينذاتوحدهبسلاحهضربثماللهالاالهلا..اللهالاالهلاالإسلام

الأرضمنجموعهموسطانبثقالذيالماردلهذاالروسوذعر...سيكونبمامكترثغيى

نفسهالبطلووجدواندحرواالجبناءفخاف،السيفعليهموقعممنحولهبمنوفتكفجأة

وظلبالفرارفلاذلتصدهالمفاجأةذهولبعدتتجمعالكتائبلمحأنهغيى،فابتسموحيدأ

إلىيلتفتفلم،دمهاسالتنافذةقذائفأصابتهانإلىوالقسيبالسهاميتابعونهالأعداء

أكنتهمغارةإلىالتجأحتىوالظهروالصدرالكتفمجروحالعدْووواصلالغائر،جرحه

لمواصلةالجريحفارتاحالقيادةتولىقداثنائهافيبكحمزةكانأشهرثلاثةالعلةبهوامتدت

يتماثلوأخذ،أجناد!منسيفهصرعبماأستاذهثأرادركأنهأيقنحينعيناً،وقرالقتال

نأإلىمشورتهوصاحبالجديدالقائدرفيقاصبححتىوجهأيسرعلىلهتمفماللشفاء

.الكفاحواعلنالظنفصدقإليهالأنظارفتطلعتاللهلقي

جرارةقواتأمامأنهالأولىللوهلةادركفقدالنظر،بعيدقائداً!شاملإالثيخكان

..تنتفضوثبةأي)خمادلهايكفلماوالقوةوالعتادالسلاحمنولدجمهامدد،لهاينقطعلا

وضآلةالعدد،فيقلةعلىبحقهممنونيؤاناسغيرلديهيجدلاالقيادةمنموضعهفيوهو

فرقهناكفليس،شاملة)دارةالأمريديرأنيستطعلمالزعماءمنسبقهومن،المعداتفي

جماعةلديهماوكل،و!هيثتهالماللتوفيرخزانةولا،للأسلحةمصانعولا،المتطوعينلإعداد

فواجه،للنجاحالدافعةأسبابهاللحربيأخذوااندونالنضالعلىعزموامتحمسون
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ثمومن..الزمامالمجاهدينمنيفلتكيلاالشاسعةأقطارهعليهوملك،ميدانهفيالخطر

منالضباطوع!ن،السلاحلحملالمهيئةالسنوحدد،للتدريبمعسكراتأقامفقد

فألثاالماليةبالناحيةاهتمثمللجهاد،أنفسهمبذلوالمنوالطعامالمالوفرض،المدربين

:الأنفالبآيةمتقيدأالغنائموقسم،الإسلامصدرفيالإسلاميالنظامغرارعلىالمالبيت

بل،الدينيةالناحيةيغفلولم،والمحاربينللمجاهديناخماسوأربعة،الماللبيتض

والدصاكرالأقاليمالىوارسلهموالمرشدينالوعاظعينإذ،الدافعةالحماسةمصدرجعلها

الزكاةوجباةالئ!رعقضاةورائهمومن،والقوةالدفاعآياتويتلونالجهادعلىيشجعون

اللهحدودو)قامةالناسبينوالمساواةللرعيةبالنصحالراشدةالخلافةيعيدونالأميرونواب

يريدالنظر،بعيد،يقظحازمالقائدالبطلف!ذاالقوقازيونونظر..الإسلامهدىواتباع

أنوسرهم،فجكلمنتأييدهإلىفنهضوا،الميدانيقتحمأنقبلصلبةأرضعلىيقفأن

قيادةتحتقرنربعمنأكثرظلتالداغستانفيإسلاميةحكومةقيامبأعينهميشهدوا

الحياةأنوتعلن،الخيلرباطومنقوةمنتستطيعماللاعداءوتعد،الشريعةأحكامتنفذشامل

.الإصلامدارفياللهمنورضوانالدنيا،فيخالدةمفخرةالحقنصرةفيالشهالةوأن،كفاح

الروسيالقائداضطرحتىالأعداءاندحارفيالقوياثرهاالحازمةالإدارةلهذهوكان

،وخذلانياسفي)شورا(بقلعةمحتميأالصاخببقطيعهينسحبأنأكرف(المحنك

فأصبحواالأملرحابالىاليائسينودفع،العزائمفقوىفواحاًعبقأالفوزنسيموسرى

الصاخببحرهافيالسفينةربانأنهيقينعنويعلمون..وكفايتهشاملبمهارةيؤمنون

القائدأنحولهاوماموسكوفييصدقواولمطاثرهمطارفقدالروسيونأماالمواج!

اللجبذاتالقيصريةالإمبراطوريةجيوضيهزمأنحولهممنبنفريستطيعالقوفازي

الروسيالجيشتمجيدإلىنفسه)تولستوي(بينهمومنالروسضعراءواندفع..والضجح

مثمين.باندحاربلالهتاريخيلطخفلاالأبطالعزائمفيهليبعثوا

أضهمإليهيعلنونشاملالأميرالىفبعثوابالخديعةالحربينهواأنأرادواالقوموكأن

بالسيادةيعترفأنعلىالبلاد،يحكمأنحقهومنالداغتسانبلادعلىأميراًيعتبرونه

تنصسياسيةمعاهدةمعاًويوقعا،الروسيالحاكمفيقابل)تفليس(،الىوينهض،الروسية

الروسيللإمبراطورالخارجيةالسيطرةقبولهمعالإمارةفيالبطلبحقالاعترافعلى

الشرعيالأميرأنهوأعلن،الكاذبةآمالهممنالباسلاليئضحكوقد..الثافيإسكندر

وهم..بكحمزةأميرهماكتيلمنذالمسلمينجميعبايعهأنبعدالقيادةتولىفقدللبلاد،

نأيحاول،دخيلغاصباعترافالىيحتاجأندونإليهوسدوهوقدالأمر،أصحاببعد

!العدوانمنمنكرةباساليبسيطرتهيبسط
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المتكررةوازماتهالقليلعددهفيأنهتوقعوالمنمذهلةصدمةالصريحالردجاءوقد

وسخطه،بلادهبحقايمانهمدىيدركوكتبهالأميررسائليقرأومن،الإذعانإلىسيميل

فيالإسلاميحاربون)كفار(رأيهفيفهمالفساد،فيهافاكثرواالبلاد،فيطغواالذينعلى

إحدىلبسدىءإذوهوالعدوانلندحرحىالنضالمنالحنمف!هلأبناءبدولا..معاللهاحد

:يقولاعزائهبعضإلىرصائله

وبينبينناوقعفلقدبعدأما،الدينجمالا،عزوالدهالىشاملأميرالمؤمنينأمن

بالمدافعوالائنينالأحديوميداغستانديارفيالآنإلىمثلهايقعلموحروبوقائعالكفار

أينماالملايينأولئكوخذل،!النبيتأييدوأيدناتعالىاللهونصرناوالصغار،الكبار

ولعل،وشكرناهاللهفحمدنابعد،ديارناالىيرجعونلابحيثمقهورينورجعواتوجهوا

.(..والسلاموتضرعكموخشوعكمدعواتكمبركاتبسببهذا

قتالهفيالعونببعضليمدهالعثمافيالبلاطالىاتجهتدضيقةغمراتفيأنهعلى

ذويمنمشورتهواربابالأعظمالصدروزرائهورئيسوالبراالبحرخاقانولكنالمرير،

،ورجعوعموافصمواالآمالفيهمتتحققبحيثوالقوةالمروءةمنيكونوالموالخذلانالحذر

طائل.دونالأميررصول

فيالاستعمارفجائعضوءعلىالآنفلننظرعبرةالتاريخمننأخذأنلناكانلاذا

مجتمعةالدوللهذهيكونكم،والشام،والمغربوالجزائر،ومصر،والهند،القوقاز،بلاد

نبيتالكماواحد،جسمفيعضوأنه)نسانكلشعر)ذاوالنفاذالبطشمنمتحدة

متآلفة،متماسكةالإسلامدولكانت)ذابددأيذهب)شامل"نداءكانوهل،الإسلام

!حسامدونبيدهويبطشنصير،دونوحدهفيحارب

المدافع،صناعةأجادمنالمسلمينمنإليهفساقالفدائيبالبطلاللارافوقدهذا

بلادهوطاقةطاقتهفوقضهيثتهفيبذلولئن،الرهيبسلاحهمبمثلمسلحألأعدائهفظهر

قلوبفيجديدمنالذعرأوقعتإذ،رائعةشهيةالبذلثمرةكانتفقدوالجهدالمالمن

بلادليخلصودعوهبالولاء،إليهفكتبواحولهمنالجراكسةالزعماءونشط،الروس

ضهرفاجتازفيهرجاءهمتخيبأنالباسلةأريحيتهتشاولم،وأعدائهأعداثهممنالجركس

..بالشقيقالشقيقترحيبالوافدبالبطلالجركسيونورحب،ومدافعهبجيشه)ترنا

بلادعلىمقصوراً)شامل(كفاحيعدلم)ذ،الداهمللخطرتنبهواالرو!سِنولكن

العنيد.بباسهمعتصمةإليهستثحازالأخرىالإمارات)نبلوحدها،الداغستان

منالآلافعراتاستعمارهسبيلفيخسرعدويحتملهأنمنأصعبالأمروكان
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رحلتهفيالبطلفحاصرواكالطوفانالمزيدالمددوجاءهبالقيصر،القائدفاستغاثالأجناد

وكان،ننقطعلاطلقاتفيالحاتدةالمسعورةالمدافعودوتالنهر،جسورعليهوقطعوا

بقوته،ينفذانلأيبعداستطاعحتىوكافحجاهدأنهالااشامل"طاقةفوقالموقف

وجدتوقدوالفداء،الاستماتةفيالأمثالمضرب"يحى)الحاجمدفعيتهقائدمهارةوكانت

حسابهللمستقبليحسبأندونالجركسيينلإخوانهإجابتهسرعةعلىالآمريلومونمن

فيحظهيجربأنفرأى،بلادهفيالنصرتعودقدلأنهيلاملاالرجلأنوالحق.العسير.

الريحفجاءتواحدأصفأبالمسلمينليقفالكلمةيجمعأنيحاولكانولعلهسواها،أرض

فيهاأحرزفاصلةلمعاركاستعدبل،عودتهبعدبرهةيهدألمأنهعلى،مشتهاهبغير

الدينبرهانالأستاذاليهاشارمابينهاومنالبلادعلىسلطانهواتسعالانتصار،

:تالحيث)972(الرسالةمجلةعننقلا،الداغستافي

وكثرتالركبانبأخبارهوسارتالداغستانبلادفيشاملالشيخنفوذأاتسع

عامعرممنالعاشراليومفيالخريفصيفأوائلوفي..الروسيينضدالناجحةمصادماته

الروسحامياتقلوبفيالرعبأوقعتجريئةبحركةشاملالثيخقام1853=0128

حدودبهاواجتازومدفعيتهقواتهمنعظيماصيلأساقاليومذلكففيكلها،القوقازببلاد

فيالتسليمالىحاميتهاواضطرقوياً،محكماحصارأ)زنطةاقلعةوحاصر،الكرجبلاد

وأخذتعليهافأغارتالجهاتتلكفيالمتناثرةالقرىالىوالسراياالبعوثبعثثمالنهاية

قتلأنبعدالداغستانحدودداخلقيادتهمقرإلىرجعثمالكثيرةالأموالوغنمتالأسرى

والأسلحةالأموالمنوغنمأسيراً،)498(نحووأسر،قتيل2(.00)5نحوالأعداءمن

زوجتهالسباياوبينزنطةحاميةقائد)جوجوزه(الجنرالالأسرىبينوكانعظيماً،مقدارأ

عندالأسرىهؤلاءفبقيالأشرفوبناتالعقيلاتكرائممنغيرهنوكثيراتوبنته

،مفاوضاتبضعبعدعظيممشهدفيالأسرىتبودلتحتىأشهرتسعةنحوشاملالشيخ

يوماًوكانوالأولاد،النساءمنوالسبايا،الزائدينللأسرىفداءكثيرةأموالًاشاملوأخذ

(.الجميعالبثرفيهعممشهودأ

حربولكن،الانتصاراتهذهبعدهجماتهيواليانشاملبالشيخالمظنونوكان

الأتراكمنوالحلفاءناحيةمنالروسبينوكانت1856سنةاوزارهاوضعتالقرم

قوةفجهزت،الرجللحربروسياتفرغتوبانتهائهاثانيةناحيةمنوالفرنسيينوالإنجليز

المدافعمنحملهيستطيعونمامعالقوتازإلىبهموقذفت،مقاتلألفستينمنعسكرية

فيالنضالارهقهمقدكانأتباعهمنكثيراًولكنوجالد،البطلفثابر،والخيلوالبا:ود

البلاءأصابهمأنبعدالمسالمةإلىيركنواأنفراواقرار،إلىيصلواأندونقرنربعمدى
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ليتحدثواجديدمنالوصوليونوانتشر،الداميةوفجاءاتهاالجائحةبحروبهاالسنونوأكلتهم

وأخذ،شاملراسالىتصلحتىالداغستانبلادفيروسياتعتزمهاالتيالإبادةحربعن

كلفييقولونالذينالمخلفينمنطائفةأبصارببريقهفيأخذحسابدونيتدفقالذهب

صيحةصاحواالأبطالمعالغناثموجدواف!ذاواهلونا،أموالناشغلتنا:ومكانزمان

عليهفأقبلوا)شاملاكفةغيىفيالذهبيرونأولاءهموها..نتبعكمدعونا:السابقين

البطلحوصروقد،العزائمو)ضعافالنفوستوهينفيالثمنيبذلواأنعلى،متهافتين

اعتصمثمالحصارفكحتىالقليلةبالقلةجاهدولكنه،بالقلعةقيادتهمقرفيعنيفةمحاصرة

الحصاريحكمونطاغألفستينأمامبطلثلاثمائةوهم)غوينب(قلعةفيمعهبقيبمن

فاشترطالشيخمنالتسليميطلبالروسيةالحملةقائدوجاءوالبارود،بالمدفعويتظاهرون

،والأطفالالنساءمنبهميلوذمنمعوالأبطالالمجاهدينمنمعهمنعلىيبقىأنعليه

واجبأدىأنبعدالصنديدالشجاعتسليمنفسهالأسدفسلمبد،منهليسممابدلاوكان

دونالبلاد)سلمت:القائليقولاننفسهعلىاباذ،الإسلاميةالكرامةوحفظالبطولة

عناء،منواحدةساعةفيهاتخللمعاماًوعشرينخمسةبعدمكرهاًسلاحهألقىثمأدفاع

احتجازهعلىعملولكنهالصنديد،الباسلالشجاعمقابلةالقيصرفقابلهروسياإلىوسافر

معتقلأسنواتعشرقرابةفظل،والوثوبللتجمعسانحةفرصةلهتتاحكيلاالبلادداخل

بالتلاوةنفسهعنيروحولكنه،والأسىوالشيخوخةالغربةيعانياكالوغة"مدينةفي

.العزاء.نسماتفيستشعراللهفيقبلهمناوذوابمنويتأسى،والصيام

سفرهاثناءفيطافأنبعدالحجازالىفانتقلالحجفريضةباداءالحاكمونلهأذنثم

ماببطولتهواهتمامهمبهاحتفائهممنوراى،إخوانهفثماهدهالإسلامعواصممنبكثير

اللُهآثرهحتىبهافظلطيباًسكناًالمنورةالمدينةاختارولقد،الارتياحموضعلديهصادف

الطاهرالبقيعفيودفن0187(سنةمايومن)791228سنةالقعدةذيمن25فيبجواره

واحد،بدرأبطالمنالمختارةالرفقةإلىفانضم،!اللهرسولعمالعباسقبةبجوار

أولئكوحسنوالشهداءالصالحينمنعليهماللهانعمالذينمع،واليرموكوالقادسية

..اللهمنالفضلذلك.رفيقأ.
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ورقَاميرتَج!الاا

شرلجزاب!ملا

الإسلاميةالممالكاكثرعلىمطلقةسيطرةتسيطرانالعثمانيةالدولةسياسةمنكان

منتعدأنالممالكلهذهتتيحاندونالغالبةالقوةقبضتهافيتجمعفهياسشاء،دون

حاميةمععملهمقرالىيصلالعثمافيالواليوكانالث!دائد،فيلهاعونأيكونماالجيوش

كانتانهابل،عدالةتوفرأوأمناًتحفظأندونوتخويفهمالناسلإرهابتكفيالأتراكمن

وليتها،للأسواقونهبالمتاجر،علىإغارةمنتثيرهبماالاضطرابمبعثالأحوالأكزفي

تكاملهافيتاخذبأنلهاطوعت؟الخاضعةبالشعوبالحربيالإضعافسياسةحتمتاذ

التقدمإلىيدفعرقياًبهاوالصناعاتوالفنونالعلومرقيعلىتساعدلكي،الطبيعي

جاءفحين،جذورهواجسّاثالترقيهذايبعثماسحقعلىصممتبل،الحضاري

فيالمهرةمنبهاومن،المعماريالتقدممنبهاماوشاهدمصر؟الىمثلأسلحِمالسلطان

ثموالتشييد،الفنوندنيافيابرائعةالذخائرهذهبتقويضامروالبناءوالهندسةالصناعة

ذلكآثارمنوكان،الصناعاتوحذاقالمهندسينمنعليهايقوممنمعالآستانةالىحملها

العلمولا،المدافعالجيشتجدلاواهنةضعيفةالإسلاميةالشعوباصبحتأنكله

راتحينوعدوانأبغياًانتهابهاالىالغربيةالأمموتطلعت،الملهمالفنولا،المسعف

ماعلىفضلًا،فقطعاصمتهيصونبأنلهتسمحلاالإعياءمندرجةفي،المريضأالرجل

الدولةأنولو،العدوانهاجمها)ذاالدفاعأساليبتحسنلاكثيرةممالكمنعليهيسيطر

حالةقيوالضعفالهوانمنتركتهاماالمنصفةالأخوةنظرةالممالكهذهإلىنظرتالعثمانية

ترهبكالبةقوةتكونأنقبللهاواقيةثرعأمنهاولجعلت،راغبكلفيهاتطمعمتهافتة

فيالمسلمينعلىعادتاضاعةالإسلامشعوبالعثماننسياسةأضاعتوهكذا،الأعداء

.والانحلالبالتفككأكئرأوقرنينمدى

الرسالةأعدادبأحدبعيدزمنمنإليهايشيرماترأتأنياذكرموجزةمقدمةهذه

منلأنقلالآناليهاالرجوعحاولتوقد،رمزيأحمدالأسناذالكبيرالإسلاميللكاتب

تاريخهاالىأوفقفلمالناقدوالتحليلالثافيبالبسطيقومماالرائعباسلويهالرجلكلام

القادرعبدالخالدالبطلعنللحديثطبيعيأتمهيداًلتكونالآنإليهاأشيروهأنذاالمحدود،

الكبر.الأستاذفعلكماالجزائري
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كلمنالعثمانيونجردهاالتيالمستضامةالضعوبهذهاحدالجزائركانتلقد

وامريكا،الهندفيالاستعماريةممتلكاتهاضاعتأنبعدفرنسااليهاتطلعتحتى،سلاح

لهمتمكناخرىوجهةيتجهواأنالفرنسيونورأىمصر،احتلالفينابليونثلأنوبعد

كانتوقد،النبيلالضميرويأباهالحر،الخلقينكرهنهباًالمستضامةالشعوببعضينهبواأن

ضريبةمؤدية،العاصفةأماموحدهاالأولىالضربةتتلقىالمغربفيدولةأولالجزائر

عنيد.داصرارقاهرعزمفيالأبيةالشعوب

نذيرعلى0183سنةيونيةمن91يومصبيحةالجزائرفيالعرببالشعبأفاقلقد

علىالفرنسيالقائدهجمإذ،فرجسيديمرسىفيالفرنسيةالقواتنزوليعلنفاجع

البلادبعضواحتل،السكانمنالآمنينإلىمدافعهوصوب،موجه)نذاردونالبلاد

ناتركياحاميةتستطعولم،ونارهبحديدهوالأرض،واساطيلهبسفنهالبحروملأ،القريبة

كانبمالتخبرالآستانةإلىوادعةآمنةوانسحبتالتسليمفآثرت،ذاكإذواحدةلحظةتثبت

والاستخذاء.السكوتغيىواشياعهالسلطانلدىتجدفلافقط

علىمصممةمحتشدةالجموعفتتكالبالموتتتحدىالإسلاميةالحميةولكن

لهوتأهبت،العدوانأساليبحذقتمنظمةقواتالبدائيةبأسلحتهاوتنازل،الدفاع

امامالمستبسلينالعرباندحارومعوعتاد،ذخيرةمنالمعتديةأورباانتجتهمابأحدث

وقد،القتالمواصلةعلىصمموافقد،المتفجرةالبراكينوفوهاتالمتتاليةالمدافعطلقات

بكارثتهميحسونلاإخوانهمجميعفيجدواالثممالوذاتاليمينذاتيلتفتواانآلمهم

حتى.والإمداد.بالمعونةيسعفماالقوةمنلديهميجدوافلنبهاأحسواداذاالدهماء،

حقأالعدوانترىوكأنهانداء،كلعنأذنهاأصمتقد-تسمىكانتكما-العليةالدولة

.والنضالالمقاومةإلىيدفعلامشروعاً

ليسارعبلادهمعلملكاًفبايعوهمراكشبسلطانالظنالجزائريونأحسنوقد

ومع،نفسهعنالدفاعوسائليملكلاضعيفالآخروهو،لهوأق،إنقاذهمإلىبجيشه

تحذيرولكن،للكريهةجيشهوهيأللنزالفاستعدالوقتبعضالحميةنفسهفيثارتذلك

المرير،مصيرهمحدهموٍيواجهونإخوانهتاركاً،التراجعثريؤوجعلهأرهبهلهفرنسا

علىوحفاظأ،بلادهعنذياداالموتيستعذبغيوراًوشاباجريئاً،قائداًيهبهمأناللُهوشاء

والروائعالفواحالتاريخذوالجزائريالقادرعبدالبطلالأميرهوذلكم،داسلامهعروبته

الناسحولهايلتفروحيةرياسةذاتمحترمةاسرةفيالئابالأميرنشأ..الخالدات

والفلاحالخيرمراشدالىبلدهيقودورعروحيعالمالدينمحيفابوه،لائذينمكبرين

لذاذتهيجدالعطاءكثيرالكفسخيرجلوهوالحميد،وهديهالإسلامشريعةإلىويدعو
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الثقافةمواردفأنهلهكنفهفينجلهنشأوفد،اللائذينواستقبالالوفوداطعامفيالنفسية

السلفبأدبوتأدبالحديثوروى،القرآنفحفظ،الطوقعنشبمنذالِإسلامية

ينظمفكانمبكرةالشعريةموهبتهظهرتكما،الأدبوأعيانالفضيلةصدورمنالصالح

منإليهاتجهماإلىهذا،الرائقالبيانمنالعذببالسلسللسانهويتدفقالبديعةالقصائد

النبالوإرسال،الخيلركوبمنعصرهفيالذائعةبأنواعهاالفروسيةضروبممارسة

فيالرحلةإلىاشواقهبهطمحتثم،الأهوالمواقعفيوالسيوفالرماحومصاولةوالقسي

بلاديةلرؤسانحةفرصةوانتهزهاالحجفريضةلأداءابيهمعفسافر،الإسلامدنيا

اتجهثمبالقصير،ليسزمناًبدمشقوامضىوعلماءهاوجوههاوشافهمصرفنزلالتوحيد،

سنواتثلاثمدىفييتنقلوظل،الحرامالبلدفيالواجبةالفريضةادىأنبعدبغدادإلى

درسوقدشاهد،عماطيبةذكرياتيحملرجعحتىاعتقادهوذويإخوانهدياربينأبيهمع

وفاطمية،وعباسيةامويةمنعواصمهشتىفيالسالفةعصورهمدىعلىالاسلاميالتاريخ

.والاستبسالالرجولةفيلهمبالبطولةيطفحالإسلاميكالتاريخشيءولا

المعرفةبثمارالمثقلالذهنإنإذسباقاً،شاعراًيكونأنالباحثللعالميتاحانوقل

هادئاًالعلماءشعرفيجيء،الآفاقأرحبفيوالتحليقالانطلاقعنالشعرجناحيعوق

فجاءوابداعبقوةالشعرفنظمالقاعدةعلخرجواالذينهؤلاءمنالأميىولكنورتيباً،

ينهجوانماالمتكلفالتصنعولا،المستكرهالبديعبهفليس،عصرهشوائبمنسليماًشعره

الأدبمؤرخوانصفولو،العباسيوالعهدالأمويالعصرصدورمنالأصالةذوينهج

ولكن،بسنواتالأدبمجالفِىالبارودييظهرأنقبلالبديعمنالتحررالأميررائدلجعلوا

مسالةوهيالشعر،فيالمتلاحموالنسج،الحيالتريبزيادةينتزعجعلتهالباروديشهرة

:نقوللماكشاهدالأميرأبياتبعضتسمعأنولكجديد،نظرإلىتحتاج

بأحواليالسماءتحتمنلأعلموإنهاالبنينامنسائلني

وعساليبكفيمناياهمبأنتعلميالفرنسحِنجيشفاسأليألا

أبطاليعنعجيشييحتميوبيتحتميبالجيشالساداتعادةومن

وقوله:

العدعنتجللأثقالوحمليكريهةلكلصبريعجبومن

كالغمدللبيضالهامقصيربيومالقناولاكلاالبيضأهابولست

المردمعفيهالطفليثيببيوموصوتهاالصفوفزحفهالنيولا

كالرعدالمدانعواصواتسيوناْويرتهظلاماًاضحتوأرجاؤه

الأدبآثارمنائرأومستثقلطباقأومشنكرجناسالنظمهذاأفيشعريفليت

151
http://www.al-maktabeh.com



لهيسجلفلمالمنوالهذاعلىالاقيرنظمكانواذا؟..القادرعبدعصرفيالذائعالملوكي

الجريء.البطلوالشاعر،العالمالأميربعد:وهوالتقديرميدانفيذلك

ظهرتأنبعد،عمرهمنوالعشرينالخامسةفيوهوبلادهقيادةالشابالأميرتولى

والدهتوليةإلىمتجهةالاَمالكانتوقد..الفرنس!نمعالأولىالموقعةفيالحربيةمواهبه

للنصريرشحهماوايمانهوحفاظهشبابهفيرأىإذ،بالقيادةابنهآثرولكنه،الشيخ

!.وأخشاهطريقارهبعلىالبطلبهاضهضمرهقةلتبعةوإنها.المنشود.

تغنيأنتستطيعلاالعثمانيةالدولةأنيعرففهو،موقفهخطورةيدركالقائدكان

محنةفيبمؤازرتهلهايسمحماالقوةمنتجدلاحولهمنالعربيةالشعوبوانشيئاً،عنه

الساحقةومبيداتهاالجرارةجحافلهاحشدتقدالفرنسيةالدولةأنيعرفكماالجزائر،

)مارشالوهاابهتمرسوما،الحروبميادينفيالمكتشفاتحديثمنلهاأتيحبمامستعينة

!!جادةبمقاومةالسلبيمظهرهيوحيلاأعزلمسالمشعباحتلالعلىالقتالاساليبمن

مثلهفكان،القتالتبعةتحملحينالبطولةنداءلبىولكنه،تاماًإدراكاًالخطورةالأميرهذهأدرك

اللهيباقتحامعلىفيقدموذويهاولادهوتحاصربيتهفيتندلعالناريرىالأبيالشهممثل

الباطلأخزىقدوجلعزاللهأنعلى..مكانكلمنالخطرداهمهو)نإنقاذهيشطيعمالإِنقاذ

فاصلات!.معاركفيالدخلاءشمليشتتأنالصابربإيمانهفاستطاعيدهعلى

ذاالحصينةمعاقلهمنيطاردهأنفاستطاع،حاميةمنازلة"بويه!الجنرالنازللقد

مبالاةدونالصاعقةالقذائفيتحدىالطليعةفيووقف،مختلفةفرقالىالعربيجيشهقسم

الجديدالقائدوكأن!مكانه)ديمشيلأالجنرالوتعيينبويه"9عزلإلىفرنسااضطرتحتى

ولم،عليهتقضيمواجهةالشابالبطلبهاليواجهقواتهجميعفحشدكفايتهيثبتأناراد

اشتبكفما،ماهرةفدائيةلقيادةيخضمعباسلجيشأمامسيقفانهبخلدهيدوريكن

سرعةإنإذ،مكانكلمنالفشلوواجهه،تخيبديمشيل"9ظنونأخذتحتىالفريقان

منالموقفبهيوحيماوفقوالانسحابوالالتفافالتجمععلالباهرةوقدرتهالقادرعبد

مستشاريهفجمع،بمهارتهالمعتزالقائدمكايدأحبطتالباهرةالقدرةهذهمفانجآت،

فسارع،البطلمهادنةإلىبأصحابهالرايومال،الثباتمنرأىماضوءفيالموقفليناقش

جميععلىالأميىبسيادةمقهورةفرنساتعترفوبمقتضاها،الشهيرةديمث!يلأ9معاهدةبتوقيع

منالأسلحةيستوردوأن،مكانكلفيقناصلهيعينأنالحقلهوتوجب،الوهرانيةالعمالة

فيالرعيالحقصاحبأصبحإذللأمير،حاسماًنصراًذلككانوقديريد،مكانأي

فيالمدنبينماتباعدالبلادطبيعةلأنالجزائر،فيمتنائرةأماكنإلىسلطانهوامتدالبلاد،

بعضفيلهماتاحوإن،الوطنيينتجمعيصعبمماالبعدهذافكان،الجزائريالساحل
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.والكهوفبالمغاوريعتصمواأنالأحوال

ليجمعوااضطرارأإليهااضطرواإنهمإذ،تدوملنالأعداءمعالهدنةأنالأميراعتقد

عدته،للموقفاعدثمومناخطاء،منفيهتورطوامامتجنبينمقبلةمعركةفيجنودهم

علىمنظماًجمشارتبثم،الزكاةوبحبيالسلاحيجمعالمختلفةالمدنإلىمبعوثطِوأرسل

والمدفعية،والمشاةبالفرسانواهتم،المتحضرةالدولنظاممنسمعهإلىوصلماأحدث

قلةوهموتركيا،ومراكث!تونسفيالضباطبعضمنالأقربينب!خوانهيستعينأنراىثم

التدريبأعماللهمفكانت،مناضلينالجزائرإلىيخفواأنكرامتهملهمشاءتالأفرادمن

يوضحللجيشصارمقانونوضعالقادرعبديغفلولم،مستوفاةمرتبةدروسفيالحربي

الأوسمة.ويمنحالرتبويعينالمرابطةونظامالترقيقواعد

اهتمولكنه،الطويلالوقتلاستنفدالناحيةهذهالىاهتمامهكلالأميروجهولو

وفرض،والأقواتالحبوبلادخارالمخازنوأقام،والتعليموالتجارةالزراعةبشؤونمعها

دولةأنشأفقدشيءمنيكنومهما،الإشاعاتومروجيالمحتكرينعلىالمجزيةالعقوبات

.!إيستطيعبماللمستقبلواستعدجيشاًوهيأ

مناصرةفيالجاهدجهدهاتبذلانوالبربريةالعربيةالقبائلبجميعالظنكانوقد

منهميخلولاالوصوليينمننفراًفرنساإلىيجذبأناستطاعالرخيصالمالولكنالأمير،

البطلفاستعد،والزمالةالدوائرقبيلتياليهاتستميللكيفاحتالت،مكانأوزمان

المعاهدةبحكمفهم،بتسليمهممطالباًتريزيلأ9الفرنسيالجنرالإلىوكتب،لمحاربتهم

بالرفض،الأميرليغضبالفرصةهذهينتهزكانالاستعمارولكن..اتباعهمنالسابقة

ليحرزالباسلبجيشهالبطلوسار،فجأةالحربفاشتعلتقحةفيالمعاهدةوينقض

معدنينجليأندونمعركةتفتهفلم،انقطاعدونتتوالىأخذتمتتابعةمعاركفيالانتصار

اللهب!بينالخالصكالذهبالقادرعبد

علىالمجاهدينيحثالأولىالصفوفبين(النطاح)خنقموقعةفيوقففلقد

يلتمسأنيريدبرمحهفرنسيفارسعليهفحمل،خلفهمنالتقدمالىويدعوهم،الثبات

سرعةفيالأميرعليهفشداليهيصلاندون)بطهتحتمنمرالرمحولكنصائبأ،مقتلاًمنه

حاولوقد.الجزائريينعزائمبذلكفأشعل!نصفينفقدهكتفهعلىبسيفهوهوىنادرة

اصحابهمعلهافبتولكنهميدانهفيالبطلعلىثائرةكوكبةفهجمتينتقمأنالمستعمر

رماهثمالعدو،بحرابطعناتثمانيالباسلفرسهطعنفقد،بالحياةيباللممنثبات

امتطاهآخرفرساًوجدحتىمكانهفيالبطلوترجلصريعاً،فوقعبالرصاصأحدهم

رجالمنالأولالصدرلتاريخالبصيرو)دراكهالغزيرفقههوكان.المسلمينيشجعواندفع
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الناسليذكرالمعركةوسطفييخطبفهو،والت!ثجيعالتحميسبعباراتيسعفهالإسلام

وسعد،وخالد،،وحمزةعليأسماءمرددأالمعمعةالىيندفعثم،والأحزابوأُحدببدر

بلغهوقد،وذخيرتهالعدوعتاديفوقماالتأثيرمنلحديثهفيكون..عبيدةوأبي،وطارق

العدووقذائفمنهيكفيهمبماإليهمفبادرالرصاصمنعتادهمنفدالمشاةأنمرةذات

.القتالليصدقالموتإلىتدفعهكانتبالثهثقتهولكن،وايابهذهابهفيرأسهفوقتهوي

تشرشلالمسترالشهيرالإنجليزيالداهيةفإنالأعداءبهشهدتماالفضلكانواذا

فسجل،استبسالمنالأميرابداهلماوالاعجاببالدهثةتحفلكتابهَالقادرعبدتاريخكتب

:قالمماوكاناكاخوذتسجيلانتصارهوقائع

الفريد،ذكائهبجانبصغيرةولكنها،بسنهقورنت)ذاجدأكبيرةالأميرأعمالإن9

الخارجيةالِإمداداتعداوجههفيلتقفعسكريالفمائةإلىفرنسااحتاجتفقد

اكثرهمالوطنيينمنآلافعشرةغيرحولهيكنلمالبطلالأميرأنمعالأدبيةوالمساعدات

،.السلاحيستخدمكيفيعرفلا

القد:العصاباتحربفيالفائقونشاطهالنادرةسرعتهيذكرانبعديقولثم

يتطلبهماوفقسريعاًواختفائهفجأةوظهوره،البطلهذاشجاعةمنالفرنسيونعجب

كانوقد،والاختفاءالوثوبفيوسرعتهلبراعتهيدهشونكثيرينجنرالاتيمعتوقد،الموقف

يكافىءكان)نهبل،والمرحمةبالشفقةنحصهمالأسرىمعاملةيحسنفهو،حيةشهامةذا

تنسيهنعنايةبالأسيراتمثلهتعنىكانتوالدتهأنإلىهذا،طيبةمكافأةبالأسيرحياًياتيهمن

فيعنهنوجههفحولالنساءأسيراتمنباربعأعوانهاحدمرةجاءهوقدوالأرزاء،المحن

.أالضعيفعلىفيقعآوىابنأما،القويالحيوانيقنصأالأسد:ثورة51كلمتهوقالشهامة

غيرتكلفهلاالداهيةالخطةيرسمفكانحميداً،غناةالماهرةالحيلةاغنتهوقدهذا

جيوشفراىموقعةمرةذاتنظر،المحتلينجموعفيفادحةخسارةوراءهالتتركاليسير

وليس،لمصاولتهوتأهبوامدافعهموشرعواخيامهمنصبواوقد،امامهالسبيلتسدالأعداء

ثملحظاتلنفسهفخلا،منكرةلِإبادةفيتعرضمعسكرهمفيبأعوانهيهجمأنممَدورهفي

منقطعاًبينهماودسالحلفاءمنكبيرتينحزمتينجملكلعلىفثمدجمالثلاثةاحضر

المعسكرخلالتجوسوانطلقتالجمالفذعرتحزمةبكلالنارأضرمثموالقارالقطران

خلفهومن،حولهمنيشتعلاللهيبالعدووراى،الخيامعلىالمتساقطةالناربنثارقاذفة

يجفلونالفرنسيونوانطلق،خطرأالأمرفظنوالقذاثفبالرصاصتدويالقادرعبدكتائب

والمتاعالذخيرةمنتركوهماجمغعلىواستولىالعربيالجيشفداهمهممتصايحينهاربين

قريب.لقتالويهيئهمأبطالهعلىالمسلوبةالأسلحةيوزعمنصوراًالبطلورجع
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جهادهطبيعةأنراىإذ،السيارةالحربيةمدينتهفيبجلاءظهرفقدالحربيافتتانهاما

فإذا،سارأقتتبعهوالمؤنوالمتاعبالأسواقحافلةمدينةينشىءأنعليهتفرضالمتنقل

وتجارتها،وأثاثهابخيامهانصبتوقدالمدينةفوجدنظرجديدحربيميدانإعدادالىاضطر

للجندفناحية،مختلفةأقساماًيقسمهاوكانيريد،بماجيئطلتمدحولهمنقائمةونهضت

العمومي،المجلسلاجتماعكبيروفسطاط،السلاحلضربوشارعللقواد،وناحية

موضعكانتالعجيبةالمدينةهذهانوالحق،للعلاجومستشفى،للصلاةفسيحومسجد

يحاكوهاأنعليهمفعزغرارهاعلىمدينةينثشواانحاولوافقد،واستثارتهمالفرنسيينغيظ

المهندسينمنمعهميحشدونهكانوامنووفرةوالرجالوالعتادالمالمنلديهمماكثرةمع

إفنائهاسبيلفيتكبدوامهماهجومهمإليهايصوبواأنراواثم،الصناعاتوحذاقوالبنائين

الخيانةأساليبببعضاستطاعواحتىمرهقةمنازلةعليهاالأميرفنازلوا،الصعابمن

محاولةقبلبقذائفهميهجمواثماللهيبفيهايضرمواانالوصوليينمنالضعفاءبوساطة

وأصحابه،للأميراكيدحزنمدعاةالنيرانالسنةتحتالأليمفناؤهاوكان.)طفائها.

نحبهكناشيء"كل:ليقولعسكرهفجمعبهيستبدانالباثسللحزنيسمحلمولكنه

المدينةضياعبعدصرناوالآننريد،مادونويحولحركتنايعوقكانأفكارنابهوتعلقت

يوجدأنالحالكاللمِلظلماتفيمجاولإذالفذبالبطلتعجبأنولك!متجردينأحراراً

لاسامقةهمةوتلكُ،الئباتعلىالعزيمةويبعثالحائرينيهديالضياءمنضئيلاًبصيصاً

الأفذاذ.منالقلةبهاتختصولكنبطللكلتتاح

علالداهمالاحتلالطوفانبينالداميةالمعاركانتعلمحينتعجبأنولك

حتىتبداتكادلاعاماًعشرسبعةاطردتقدالأميررجالمنالقلةوبينالجزائر،أرض

فيبموقعةيصطدمحتىأالنطاحاخنقموقعةمنيخرجلاالضالعلىمثابروالأمير،تشب

وكان،)معسكعفيالمعركةيعاودحتى)المقطع(غزوةفيينتصرولا(،العين)برجرأس

موقفيقفمدديخلفهماندونحولهمنيتساقطونجنودهيرىحينيتقطعقلبه

بعشراتمنهميومكلالشواطىءفترميالعدو،كتائبتتدافعحينفي،المستشهدين

منزادوقد،الفيضانهذامدينقطعأندونوبنادقهموخيولهمبقذائفهمموقرينالآلاف

الحربيشنفهو،فرنسا)جنرالاتامعتواطؤمنالمراكشيجارهبهقامماخطبهفداحة

ثم..باغومحتلغادر،عربببينالرحىشقيوسطالقادرعبدليقعناحيتهمنالأميىعلى

لهايطيرسييرث!لامور9للجنرالشروطاًويقدم،الموقفإنهاءالىفيميلامرهفيالبطليفكرِ

بلادبعضإلىوحاشيتهأهلهمعموطنهالقادرعبديغادرانعلى،الصلحفيقبلفرحاَ

يدفيأسيراًليقعباريسالىسفينتهباتجاهفيامرالأميريخدعالغادرالجنرالولكن،الشرق
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اختار،كمابدمثقعصاهفئلقي،ثقالسنواتبعدبالفكاكالظروتتسعفهحتىأعدائه

784(:رقم)العددالرسالةبمجلةالبطلعنلهبحثفيعليبة"اسامةأمحمدالأستاذقال

قبولمنبدلاًالأميرأسرعدمعلىسيير(الامورالجنرالفرنسافيالمسؤولونلام)وتد

بغيررجعتماالفرضلهذاعليهوزحفتالأميراسرحاولتلو:الجنرالفقالتسليمه

الظفر!ان..اليهالوصولاستطيعلابحيثدائماالصحراءيخايختفيفإنه،وسجادتهخيمته

التيالقوةإليهوردواموطنهالىشثتم)نفارجعوه،قررناهماثمرةهومعناحربهفيأحرزهالذي

علىتسليمهالعموميوالحاكمأناقبلتمافإفيقدرتمإنعنوةعليهاقبضواثم،معهبقيت

.(السبيلهذافيتنفقالتيالكثيرةبأموالهاوضناً،وجنودهافرنساراحةعلىحرصاًالاشروطه

فزار،الشئونلبعضباريسالىمرةسافرالح!رقبلادفيإقامته"وبعد:الأستاذقالثم

فيهاالنصروكانفرنسا،وبينبينهدارتالتيالوقاثعصورفيهمكانإلىودخلفرسايتصر

الهزيمةفيهاكانتالتيالملاحمصورتثبتوالمالماذاالقصر:علالمحافظللجنرالفقال،لهم

.(الأمير!كلاموأيدواالأعيانمنمعهحضرومنالجنرالفضحك!!عليهموالداثرةلجيوشكم

فقد،الشامديارفيالعروبةابناءعلىوبركةخيراًكانتبدمشق)قامتهأنعلى

وقد،فجكلمنالناسكعبةمنزلهوكان،والِإجلالالحفاوةبمظاهرقدومهلأولاستقبل

والهمة،العربيةالفتوةفيالمثلمضربجعلهماوالمروءةالشهامةضروبمنالأميرابدى

الدروزجموعزحفتيوموغيرةشهامةمواقفهابرزوكانت،!العاليةوالأريحية،الإسلامية

الطغياندونحائلاًالأميرفوقفلِإبادتهم،المسيحيينمنازلإلىوسيوفهمببنادقهم

منالباغينلمنازلةاستعدادهاعلنبل،للنصارىآمنأحرماًالكبيرةدارهوجعل،المتعصب

الهديفيالمتواصلالبروأحاديث،القرآنفيوالأخوةالتسامحآياتمردداًالعدوانأولي

ذإصادفوقد،الأصيلللمسلمصادقاًومثلاً،للإنسانيةمفخرةذلكبموقفهوكان،النبوي

والرؤساءالملوكمنالتقديرأوسمةفجاءتهوالغرببالشرقالناسجميعاستحسانذاك

الحفيل.بتاريخهالأبيةالرجولةازدانتكماشيءفيتزينهلابعدوهي،والسلاطين

والتصوفالفقهفيعلميةكتباًفأصدر،التأليفإلىالجديدمقرهفياتجهوقد

عملفقدالشعريديوانهاماأالعاقلأذكرىوأالمواقف9كتابيأهمهامنلعلوالتوحيد،

الفنيةدراستهإلىالمقالهذاصدرفيدعوناوقد،ممتازةادبيةتحفةفجاءوتدوينهجمعهعلى

بقلمهيجاهدالأميرظلوهكذا،المعاصرينبينالصحيحوضعهبهالشاعرليأخذجديدمن

إلىوانتقل،الجموععليههـفضجت0013سنةربهلقيحتىبسيفهناضلأنبعد

..حزينحاشدمشهدفياللهجوار
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يضَلمحظَ/
لَلبيربصيبم!

خمدتقدابناثهصدورفيالإسلامأوقدهاالتيالملتهبةالجذوةأنيظنمنيخطىء

فلنوعددهبجيوشهالحقعلىالباطلتآلبفمهما،السنينومرور،الأحقابتناسلعلى

القرآنيذكيوالتيالإسلامابناءبهايعتصمالتيالمنيعةالإسلاميةالعزةيقوضأنيستطيع

ذووهاوشمجلوالاستشهاد،التضحيةالىبأصحابهافتدفعالقلوبفيأوارهاالكريم

.للناساخرجتامةخيرالمسلمينأنالمتربصللعالمالأبرار

وألمأغيظأصدورهمتنقبض،المستبسلينوأبنائهالإسلامعنالإفكيذيعونوالذين

الأعزلالبطلذلكالمختار،عمرالشهيدكشخصيةمتوثبةفذةشخصيةإليهمتقدمحين

الاحتلالجيوشامامالضئيلبرهطهووقف،المتوحشعدوهمنسلاحهانتزعالذي

وأعلم،مكانكلفيالناسأضحوكةوجعلهاأشلاءهاومزقبرقابها،فأطاحالمتلاحقة

الزئيريروعهاوكيفالبسلاء،الآسادأمامالعاويةالذثابتندحركيفالمتوحشةأوربا

وتحتشدتتجمعثممقهورةمذعورةالسلاحوتُلقي،المتخاذلةفرائصهافترتعدالمجلجل

الحصونيدكقويبإيمانوتتسلحعزيز،بدينتعتصممجهودةمحدودةفئةأمامأقدافهالتثبت

بالآطام.وكوي

دماءسرتفدائياًبطلاًلهمنقدمحينغيظاًالإسلاماعداءصدورتنقبضاجل!

فيهتتألقزاهرافقإلىفرفعته،جوانحهبينالإسلامروحورفرفت،عروقهفيالعروبة

البيضاءولحيته،الواسعةالفضفاضةملابسهفيلتتصورهوإنكوالفداء،والكرامةالبطولة

حصونهيتقد،جوادهواعتلىكفهفيالسيفحملوقد،الشامخةالفتيةوكهولتهالناصعة

بكتيبتهيمضيثمالمتحفز!المسلحعدوهخططوشتثف،الأخضح)الجبلقلعةفيالمنيعة

خارقةبسالةفيالعاصفوالموت،الصاعقةوالقنابل،الزاحفةالدباباتليهاجمالقليلة

..وتتابعتتلاحقمشرفةانتصاراتعنالداميةالمواقعغياهبتنكشفثممعجزوإيمان

..!والوقيعةوالرشوةالدسيسةإلىفيلجؤونالفاضحبعجزهمالمسلحوناعداؤهويعترف

فييؤازرهملمنوالسلطانوالجاهالنضارويبذلوا،البسلاءوأبطالهالأسدبينليحولوا
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الكالح،العاصفةوجهفيويزأر،للخطوبيصمدالليثولكن،البغيضالآسناحتلالهم

جوادهظهرعلىثبتالفاصلةالساعةجاءتاذاحتى..والذهبوالخيانةالقوةويتحدى

والتضحية،البطولةصولاتالمشتعلاللهبميدانفيوصال،جندهمنفدائيةكوكبةمع

علىويتخبط،وجههفيالدنيافتغيمالأخيرةموقعتهفيعينيهمنيسقطمنظارهانولولا

يأخذأنالعدواستطاعماالأليمةالمصادفةتلكلولاالوضيء،مصباحهعنباحثاًجواده

سجلفيوبكتببالاستشهاد،البطلفيهايظفراثيمةظالمةمحاكمةإلىفيسوقهجوادهبعنان

والفداء.العظمةآياتتسطرعاطرةصحيفةانصعالتاريخ

فيوجدوقد،والعزةوالكرامةبالمروءةتدين،مسلمةعربيةبيئةفيالمختارعمرنشأ

منهلاًدينهفيوجدكما،الأبيةرجولتهواكتمال،العربيةمواهبهلإنماءفسيحاًحقلأالبادية

الحديثودرسالحكيمالذكرفقرا،والإيمانوالحريةللمجدالظامئةالأرواحيغذيعذباً

الشريف.

وضيئةالناهضعقلهإلىوصعدت،دمائهفيدافقة،حارةالإسلامتعاليموسرت

فعينه،الكاملةفضائلهوبرزت،الخطوبويكشف،الحنادسيضيءمتوهجافثع،متألقة

العلموينشر،الناسٍبينالقضاءيقيم)القصور(لزاويةشيخاًالسنرسيالمهديالسيد

للأخلاقعالياًمثلاالممتازبسلوكهويضرب،حولهالمتجمعرهطهفيالإسلاميةوالئقافة

سبيلإلىويدعوالمسيء،عنويعفو،الضيفويقري،السائلفيطعمالعظيمةالإسلامية

زوايااحدىفيبلادهعنالسفارةإلىمواهبهترشحهثم،الحسنةوالموعظةبالحكمةربه

وطنهالىثانيةيكرثموالأبصارالقلوبحولهوتتجمع،الغاليةبرسالتهفينهضالسودان

والجهادإ!.الثورةمشعلبهليحملالجريح

قسطهامعهمالتنهبالشرقاستعمارفيوفرنسا)نجلترامنافسةتريدإيطالياكانتوقد

زعمهافياليبيا(ووجدت،فاحصةدراسةبلادهفدرست،حالمستباٍوكنزهالمبدد،تراثهمن

اسلوبينتهجونبدوأكئرهمفيفاهلوهاالورود،عذبومنهلا،المنالسهلةفريسة

الغزاةأماميقفهمماالحربيةالدربةمنلديهموليس،وحياتهممعيشتهمفيالصحراء

مشغولةالمريضةالعثمانيةوالدولة،الفاتكةالأدواتواخطرالأسلحةبأفتكالمدججين

الإيطاليالأسطولهاجمفقدثمومنالمحتشد،للغازيالصمودعنالجسيمةبمرهقاتها

البدوسكانوخرج،المدمرةومدافعه،الحاصدةقنابلهمنوابلأوأمطرهاأ!بنغازيمدينة

ضخمأسطولامامعزلأويقفون،الجريحالحمىعنيدافعونالمتباعدةاصقاعهممن

الفروقهذهبرغماستطاعواوقد،مدروسةمنظمةوخططمتكاثر،متجمعوعدوعاصف

دروساًعليهفالقواالآثمعدوهميرهبواانالمتصارعتينالقوتينبينالأطرافالثاسعة
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العاجلة،والسيطرة،السريعالنصرفي،الأبلهظنهوأخلفوا،صاغرأرأسهلهاطأطا،قاسية

حرايسةفتولى،الصحراءوابطال،الباديةصنافىيدمنالمجاهدينطليعةفيالمختارعمروكان

الجيقانسحابأنغير،والاعتصامالمنعةلهاوكسبالعدو،يترصدهاخطيرةمنطقة

وغمبهم!الليبيينتذمروشاهدأليماً،موقعاًنفسهمنوقعقدطرابلسمننهائيأالعثماني

صزليمةا!فريقينرينووقعت،والإِسلامالعروبةحقفيبليغاًتقصيرأعدوهلماالصارخ

استخ!امهاكلالليبيونأصرحينفي،الحربيةمعداتهحملعلىالمنسحبالجيشأصرحين

وتساقط،والتراشقالقتالالىوهؤلاءأوفكمنالغلاةواندفع،الرهيبكفاحهمفي

هذافي!فهزماميملكالمختارعمرولكنشهيد،خلفشهيداالجانبينمنالصرعى

ا!لميناخواضيممصاولةعنالكفإلىويدعوهم،وأتباعهشيعتهفيجمع،الكريهائمازدتى

وفي،ا!العنالمحنقونفيتراجع،بالنجاحجهودهوكللت..يطيقونلابماأرهقوهممهما

مو!تفيالأمرحسملمانظرهوبعدالمختارحكمةولولا،قاتلوأسف،دفينغيظنفوسهم

!!الهوجالنوازعوتتواثبالصدوربهتغلي

الوح!ةينفيهدامهمعاولوالاستسلاموالتخاذلالفرقةمننجدوهكذا

أناسءكلبأسلحتهيضنألاالانسحابآثرإذالعثمانيالجيشعلىكانوقد،الإسلامية

فما،ظالمةدوليةباشتراطاتيفيانهمنموقفهتبريرفيقيلومهما،أجلهممنيقاتلكان

الأمة!ادةرزقولو،الحرجةأزمتهمفيالقوةإلىيحتاجونقوماًيناجزأنفيالحقلهكان

الرعودمنوابلتحتيتساقطونالمجاهدينإخوانهميتركواأنعليهملعزصادقةحمية

!الفيمح!يشتبكواأنلاالحصينةبمناعتهيعتصمونموئلًامجدواأندونالعاصفة

الوراءإ!إلىالخطواتآلافوالاستقلالالحريةإلىالدعوةبسببهتتقهقرمريرمؤسف

!كلانواالنكراء،مكايدهمفيالمحتلونوتفننوليبيا،إيطاليابينالحربأمدطالوقد

عيرناًمنهمويتخذون،اللعينوالذهب،الكاذببالأملالليب!نمنالخونةيستميلون

وجيو!اايطالياتصوركماوالتفرقةالقطيعةبذوربينهموتنشرالمجاهدينتتعراصدة

والاورم،اليأسإلىوتدعوالأعضاءفيتفتمفزعةرهيبةصورفيوعتادهاوأسلحتها

هـح!قبهعلوينكصالجهاد،عنيتخلفلمنالمعسولةالوعودتبذلأخرىجهةمنوهي

بماالحاورطعرضضربواقدعليهاللهعاهدواماصدقواممنالمختارةالصفوةولكن،المرتدين

!ابفيوعرضوا،برقةعلىاميراً)السنوسي(بيعةإلىوسعواوإغراءتهديدمنيسمعون

لاميرالمثلىالصورةورسموا،والكفاحوالمساواةالشورىمنالإسلامسنهماإلىالبيعة

وطنهأ!اءفيقوديديهعلىالمخلصةالجهودتتوحدأنيأملونوكانوا،جريحوطنفيالمكافح

طويلاًأص!اًبهاتخلفولكنهمصر،منالسريعمقدمهينتظرونولبئوا،الاستقلالإلى
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لهفترصدجهادهحومةراجعاًالىقفلئم،طائلغيرفيالعودةيناشدهالمختارعمروذهب

الكبرىالمعجزةولكنوالتدمير،الموتبوسائلحافلةسياراتثلاثفيوداهموهالايطاليون

واستطاع،قومهالىأسلحتهموحملمهاجميهقتلفقد،أعدائهعلىبانتصارهللمختارتتم

الرأسمرفوعوطنهالىويعوددنيء،خائنموقففيالطغيانيقهرأنالمحدودةبكتيبته

..الآمالعريض

الغارةتلوالغارةتشنفكانت،الوطنيينعلىالحمراءبهجماتهاتقومايطاليابدأتلقد

منفادحةأثقالتحتتنوءوكانتالاستقرار،إلىقليلأيطمئنهانصرإلىتصلأندون

بالتياثهاضهزاحولهامنالعالموصحف،ميدانكلفييلاحقهاالفشلترىحينوالألمالغيظ

وقد،بالأوحالالحربيةسمعتهاويلطخونالموتيذيقونهاالبدومنمئاتأمامالعاجز

مدرعةسيارةمائةمنأكزمعآلافخمسةيناهزكثيفبجيش)البريقة(موقعةفيزحفت

مقهوراً،المدججالجيثىرجعحينفادحهَالكارئةوكانت،المحرقةالقنابلمنواطنان

كلدماءهمأسالترهيبةصولاتالمسلحينالغزاةعلىالباديةجنودمنالكماةوصال

الرعناء،المدافعوابلتحتالشهادةرزقواقدالأباةالفدائيينمنكثيرأانننكرولا،مسيل

الث!هداءلهؤلاءكتبقدوالعتاد،الأرواحفيفادحةنكباتمنإيطالياتكبدتهماولكنٍ

.الأجيالصحائفبهتعبقعاطراًفخرا

المروجتكسوهامعشبةغابةوهوالأخضرالجبلقيادةالمختارعمرتسلملقد

الفارعبالشجرمغطاةوأرضها،فياحفسيحمدىإلىالوارفةالظلالعليهاوتمتد،الخضرايم

تأخذبهيجةالوانوالورودالزهوروأنواعوالصفصافوالصنوبرالزيتونمنوفيهاالمياد،

العبقةبالأنفاسمثقلاً،الفائحةبالعطورثملاًتهادىعلطِالنسيمهبفإذاوالألباببالعيون

لترسلمتركيلوأربعمائةطولعلالدافقةالعيونمنهتفجرتوقد،الخلابالسحرذات

الملهمالشاعريالمكانهذاوفي،الفسيِحالواديفيالواسعةالسهولإلىالفضيماءها

تلاميذهبهلاذوقد،وصخورهبآطامهمتحصناَ،ومغاراتهبكهوفهمحتمياًالمختارالأسدربض

الكرامةعثاقإليهفجذبالنائيةالأقاصيإلىشهرتهوطارتالمغاوير،وجنودهالفدائيون

ويتزايد،يتكاثرفدائيلجيشقائداًالعظيمعمروأصبح،الأوديةمختلفمنالحريةوابناء

وتحصينه،حمايتهعلىوش!هر،والدربةبالحراسةيتعهدهالبيضاءوكهولتهالعاليةشهفيوهو

منهالِإيطاليونفبات،مواقفهوأخطر،أزماتهأحلكفيويتقدمه،القتالخططلهيرسمكما

.!الهيفوحقد،فاتكذعرعلى

ومعالبدو،مشايخمنفريقاًالأعداءجمهاغررالتيالمعسولةالوعودتلكتفلحولم

عمرخلفالأشاوسالمخلصونسارفقدالزائفةوعودهمالىالمخدوعينبعضاستكانة
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الإيطاليونأحسوقدوالازدراء،السخريةنظراتالاستعمارحلفاءالىونظرواالمختار،

الأميمعوشهدواالرعناء،القوةالىفعمدوا!عمر!حربفيأشياعهمجدوىبقلةأنفسهم

.والذيوعبالنصرعليهتعودكانتداميةمواقعالبدوي

علىالانتصارمنالعملاقالمكافحأنباءتحملهكانتفيماعجباًالناسبعضيرىوقد

ووعورةالصحراءوطبيعةالوطنيينايمانولكن،ومدرعاتهبدباباتهيتحصنفاتكجيش

علىالفدائحِنساعدتقويةحوافزكانتهذهكل!!الذائعالشهيرالطليانوجبنالطريق

إ!والسهولالاَطامتألفلمآلاتامامالشائكةالعوائقوضعتكما،والوثوبالصيال

والحذربالجبندائماًتصفهفهي،مضحكةذائعةالكفاحميادينفيالِإيطاليالجنديوفضيحة

واحداًإيطالياً)فريقيةفيتركماعدوهأسلحةمعشارعشرالمختارلعمركانولووالانهيار،

الصحراء.هواءيتنسم

الىيعيدالمتبسلالليبيالكفاحتجدحينبجناجهليظلكالغامرالخشوعإن

هملاءفهؤ،الزاهرةالإسلامعصورقيالعربيةالبطولةمنصوراًمعاً،وعينيكذاكرتك

البيضاءوعمائمهم،الفضفاضةثيابهمفيوالأنجادالأغوارمنينسلونالصناديدالبدو

الممتدةالصحراءذيهيوها،البراقةاللامعةوسيوفهم،السريعةالصافنةوخيولهم

يقفالمختارعمرذاهوهاثموخالد،وسعدعليبكتائبتذكركواغوارهاورمالهابآجامها

فيقسمالصلاةميعاديحينثم،الصارمبالبأسويذيبه..الراصدبالهولفيروعهالعدوامام

حملتصلاتهااتمتف!ذا،الخوفصلاةالأولىبالطائفةويصلي،معسكرينإلىالجي!ش

الِإمامخلفمكانهالتأخذالأخرىالطائفةوتأتي،مجالدةمستبسلةالعدووواجهتعدتها

والقادسية،ببدر،يذكرشيءكلاجل.وخثوع.هيبةفيصلاتهاوتتمالمنتظر،

لتكللالمتاخمةاقطارهمفيالإسلامأبناءمنفعالةمساعدةالمختارعمروجدولو،واليرموك

والخيانةمتدابر،والصديق،متجمعالعدوولكن،السابقينجهادكانكما،بالكفاحجهاده

الجميع.فوقاللهوإرادةمتيقظة

وجنودجنودهبينوقعتالتيالمعاركبأن)جرازياني(الإِيطاليالقائداعترفلقد

الليبيالكاتبويقولشهراً،عشرينتتجاوزلامدةفيمعركةوستونوثلاثمئتانالمختار

قيادة"جرازياني"بتوليةتبتدىءالتيهيالمدةهذهإن:ذلكعلىتعليقاًمحمودأحمدالأستاذ

الذيالضخمالعددهذاالىأضفنافإذاالمختار،عمربموتوتنتهي،ببرقةالِإيطاليالجيش

يحملعمرالسيدكانسنةعشرينمدةفيوقائعمنقبلهوقعماشهراًعشرينمدةفيوقع

)1(.الألفمعاركهعددقاربفيهاالجهادعلم

.محمود.احمدللأستاذ45ص-الخيامعمركَابمن)1(
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منإيطالياايأسماهوهذا،متتاليةوخسارات،متطاولةوحروب،كثيرةمواقع

عزيمةمنيئنلمولكنه،الطائلةوثروتها،المتلاطموقطيعهاالمدمرةعدتهافيوهي،القتال

فقد.ومناوئوهحاسدوهعليهوتألب،ذخائرهونفدت،مواردهجفتالذيالكهلالصنديد

وأن-،شخصيكاربيحاربالمختارأن-البهتانوشعةالإفكرواةمنالمغرضونأشاع

فيماالمتخرصونكذبوقد.الجموحبالإباءفيعتصم،والسلامالمصافحةيدإليهتمدايطاليا

منوجدفما،مراتتلومراتالهدنةوقبلسعياالمسالمةإلىسعىقدالمختارفعمر،يافكون

زائفحبمنيبدونهبمافقطالوقتيكسبونفهموالانتهاز،والتربصالمراوغةغيراعدائه

نافذاً،مقتلًاغريمهممنليصيبواوأسلخهمعتادهم-ذاكآن-يجمعونإنهمثم،للمسالمة

الىالمسالمةطريقفيعمرساروقد!كتيبةيستصحبأوبسلاحيتحصنفلاشرهميأمنإذ

العزةلدينهيضمنانعلى!حولهمنأعوانهيتساقطمكدودكهلبهيرضىمدىأبعد

عمرووضعالفريقينبينعديدةمفاوضاتقامتوقد،والسلامةالحريةولوطنه،والسيادة

يلي:فيماأهمهانلخصأنيمكنللتسليممعقولةشروطأالمختار

الخارجينفيالحقكلوللوطنيين،الدينأمورفيالإيطاليةالحكومةتتدخلألا-ا

واجباته.أداءفيوالمتهاونين،عليه

الِإيطالية.الحكومةدواثرفيرسمياًبهامعترفاًالعربيةاللغةتكونأن-2

والِإيطالبين.الوطنمِنمنالموظفونيكونأن3-

الإسلامية.والشريعةللتوحيدخاصةمدارستنثأان-4

مسلمين!ونظارمسلمرئيسوب!شرافمسلمةهيئةتحتالأوقافإدارةتكونأن-5

منالوطنيونيحرموألا،الإيطاليةمعالعربيةاللغةلتعليممدارستفتحان6-

العايىفىالتعليم

اصحابها.إلىالأهاليمنالمغتصبةالأملاكجميعالحكومةتردأن7-

الأمة.كبارمنمجلسولهإرادتها،بمحضتختارهرثيسللأمةيكونأن8-

أجنبيقطرأيمنواستيرادهوحملهالسلاحشراءفيالحقللوطنيينيكونان9-

(.بيعهعنإيطالياامتنعت)إذا

؟..مقنوعأكرضأكريهاًاوتزمتاًفيهاتجدلافإنك،ومرةمرةالشروطهذهمعيفاقرأ

يقففلاوينيرضياؤهتعاليمهتنشرأنيجبدينالغيور!العربيعليهيحرصماإلاشيءلا
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كلبهايهتفانيجبحبيبةولغة،الوهاجةالأشعةعلالكثيفةالسحبليضعواالإيطاليون

ذاتسماويةوشريعة،وسيرتهوحديثهبقرآنهويهيم،العرببالرسولبعظمةيؤمنليبي

وتنفيذها،تقديسها،إلىيدفعهمبصيراًتفهماالمسلمونيتفهمهاانيجبومبادىءمواد

فينشر،إرادتهبمحضالشعبيختارهاحرةورياسة،الآخرةومثوبةالدنياصلاحليضمنوا

تحميقويةعدةثم،عقيدةواصحهابأسأواصدقهاعوداًأصلبهاليصطفيبنفسهكنانته

العنيف!للصارمراسهويخفي،الواهنالضعيفيحتقرزمنفيوالشعبواللغةالعقيدة

تحتلباغيةدولةمنالصريحبالرفضيقابلأنوطبيعيالمختار!عمراشترطهماهذا

لديهاتجدهماذلكبعدوتمتصوتاريخهاولغتهابدينهاتعصفأنتريدفهي،مهضومةامة

وقد،يتاحمدىاقلفييأملونماللدخلاءلححققعمرثباتلولا،وخيراتكنوزمن

تستميلانإلايبقفلم،الغيظواشتعلالصبر،نفدحتىبطولتهمنالأهوالإيطالياكابدت

يريدونفهم،بسببالمختارشروطإلىتمتلاجديدةشروطاًيقبلونمنوطنهبنيمن

ونقلهمالمختارأعوانمعاقبةمعالوطنمِننمنالأسلحةجميعونزع،الوطنيةالكتائبتسريح

يشاء،كماوينهىيأمر،إيطاليلضابطالضباطجميعرياسةتكونكما،يريدونجهةايةإلى

شهرياًفرنكالفخمسونقدرهبمعاشذلكبعدتتعهدانهاالإيطاليةالحكومةاعلنتوقد

إلىالمكافحالبطلتدفعبذلكأنهاظنتوقد،ومئذنةمسجداًلهوتبنيالمختار،لعمر

بمعارضةرفضهوقوبل،الظالمةالشروطرفضفقد،هيهاتولكن،والخنوعالاستسلام

لاوعمر،الكفاحفيالقوةوأوهتالصفوففيالفرقةاوقعتالأغراضذويمنلئيمة

ولتسرالأخضرالجبلفيبعرينهيعتصمانفحسبه،خطوبمنالحوادثبهتأتيبمايحفل

.تسير.أنخالقهايريدكماذلكبعدالأيام

منموقفهحولالمسمومةالشائعاتتناثرتوقد،الأشمحصنهإلىالمختارسار

التعلقإلىجانحاًوعدوهالدنيء،غرضهملهمشاءبماإباءهالمرجفونوأحاط،الغزاة

جهيربنداءحولهتحاكدسيسةكلقتلولكنه،الصريحوحقهالم!ئ!روعةمطالبهفيبالأنهام

قيود،منالوطنعلىإيطالياتفرضهوما،العادلةمطالبهفيهيستعرضوطنهبنيإلىوجهه

صراحةفيويقول.ووعيد.عروضمنلحقهاوما،المفاوضاتتقدمعمااللثامويميط

:سافرة

لتمزيقوالدسائسالفتنبثهوإنماالِإيطاليةالحكومةغرضانمجاهدكلإفليعلم

نحونياتناأدطأجمعالعالموليشهد،القاهرةالسيطرةلهافتتماتحادنا،أواصروتفكيك،شملنا

علىالقضاءإلىترميولكنها،بالحريةالمطالبةإلامقصدناوما،شريفةالايطاليةالحكومة

عنندفعالآننحنوها،وتقدمهالطرابلسيالشعبنهوضإلىتدعوقوميةحركةكل
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أ)1(.المنشودةالغايةإلىالوصولسبيلفي،للوطنفداءالزكيةدماءناونبذلكياننا

يعتصمونالفدائيينمنمئاتمواجهةعنتامأعجزاًالإيطاليالجيشعجزوقد

المنطلقة،والمدافع،الزاحفةللدباباتتعجبوكنتالأخضر،الجبلفيالمختاربزعامة

السامقة،وقممهالصلبةصخورهفتتحداهاالمنيعالجبلعلىجميعهاتنهالالمحرقةوالقنابل

منرذاذاًيستمطرونكأنهمالقاصفوالموت،المجلجلبالرعدوكزؤونالكماةوأبطاله

الفضيحةبغيررجعتفماالحروالهجومعلىالأيامامتدتوقد،الموتمنقذائفلاالغيث

حين!ولاتالانتصارتتلمسإفريقيةبطاحفيالعاويةروماثعالبعلى

يحدثلامايحدثاقتصاديحصارفيالايطاليونفكرالفاضحالفشلهذاوأمام

المصريةجغبوبواحتلوا،الجبلالىالمؤديةالمواصلاتجميعفقطعواالحربالهجوم

النكباتهذهبرروامنالأنذالصنائعهممنووجدوا!والكفرة،وجالوا،وفزان،اوجلة9و

تنطقبلادفيالمشروعةحقوقهاعنتبحثإيطالياانزعموا)ذ،للمواطنينالفادحة

للمحتلفيذعنون،الكثيرينلدىصدىالزعمهذاويجد...بالاسلاموتدين،بالعربية

ماربعنيبحئونوكأنهمالفدائنالىوينظرون،طاعتهتجبحقكصاحبالآئم

..عجباً!..!الذبيحومجدهاالأسيرإبائهاواستعادةالبلاد،بكرامةيتعلقلاشخصي

.عجباً.

الىفساقوا..السكانمنيجاورونهمنجميعالأخضرالجبلعنالايطاليونفصللقد

الأوبئةتلقفهموهناك،ومؤضه!موخيامهمبحيواناضهمعربيألفثمانينهؤلاءمنأ"العقيلة

وذويوجهائهمإلىالفناهوطار..فقطآلافلخمسةتتسعلاضيقةبقعةفيوالأمراض

ألفاً.عشرخمسةبلغواحتىعشراتخلفعراتيتساقطونفجعلواذو3منالرياسة

،ميدانغيرفيأبطالهضاعمخهزمجيشكفلولثانيةإعادتهمالىالمحتلونواضطر

فيساهمواأوتحمد،حيثالشهادةفرزقواالمختاركتائبالىانضمواالضحاياهؤلاءوليت

.!يتاححيثالنصر

تتسربكانتفمنها،بالحياةالمختاريصلخيطآخرالمصريةالأسواقكانتوقد

يقاومون-متفرقةفتراتعلىالمتقطر-وبرذاذها،المستبسلينالأحرارإلىالضروريةالمؤن

علىالشائكةالأسلاكبإقامةالايطاليالقائدفعجل.مدافعهوتدوي،طائراتهتئزجيشاً

،-أصابهملماالمجاهدونوهنفما-أهوالإلىاهوالاًالإِجراءهذافأضافالمصريةالحدود

السابق.المصدرمن49)1(ص
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.الظلماتأمامهويكتسح،الحنادسلهيضيءوحده"عمر"إيمانوكان

علمفقدالأحرارالفدائيونيتوقعماكيرعلىبالخاتمةيعجلانالهشاءوقد

يفعلهبمافيحيطالظلامغبشفياستكشافيةبجولاتيقومالشيخالقائدانالمحتلون

هائلًاكميناًاقامواذاكو)ذ،الصعابمنعليهيجرقدمامتلافيا،حولهمنأعداؤه

الأربعينتتجاوزلاكتيبةفيكعادتهالبطلوجاء،متقابلتينناحيتينفيوقذائفهبأسلحته

الثانيالكمينولكنالنصر،يحرزونكادواحتىالمدافعونفاستبسلالأولالفريقفهاجمها

القائديفقدلمذلكومع،والسندانالمطرقةبينالبسلاءالكماةفيوقعالخلفمنينقض

لولامهاجميهرصاصمتحامياوجالصالبل،لهتعرضموقفأخطرفيشجاعتهالعظيم

يرفلمعينيهعنمنظارهوطارالأرضعلىعمرفسقطصائبةبقذيفةصريعاًسقطجوافىهان

إلىوسيقناحيةكلمنالجنودفأخذهالمتلاحمضبابهفيالنهرضوحاول،حولهمماشيئاً

يدفييعتدلانوهيهات،الموتورينخصومههمقضاتهاكانمحكمةفيالغادرةالمحاكمة

...الِإنصافإلىقليلأفيجنح..ميزانطاغيةظالم

والاستكانة،المراوغةفيحاولايديهمبينالأسيرالكهليرتجفانالبغاةتوقعلقد

ولكنالدماء،أشباحبهوتتراقص،السيففيهيلمعموقففيالمريبةالأعذاروينتحل

الاتهاماتعلىيجيب..الهامةمرتفع،الجاشثابتيرونهحينأقصاهاتتجاوزدهشتهم

.والرماحالأسنةشحذو)نبباطليعبألاالحقوصاحب!إواستخفافزرايةبكلالمدونة

المحاربين؟الثوارقائدأنتهل:منتفخةغطرسةفيالمحكمةرئيسلهقالفقد

فسأله،نعمفقال؟الإيطاليةالقواتوجهفيالسلاحشهرتهل:ثانياًفسأله،نعمفأجاب

ولما،صريحةعاليةنعمالاجابةفكانت؟الأهاليمنالضرائببتحصيلأمرتهلئالئاً:

عزيزةلاا9الِإجابةفسِمع؟...تقولمالديكهل:متبرماًصاحغريمهلعزةالرئيسنضايق

هزةبهارتعشتفماشنقاَ،بإعدامهالحكمصدرفقد،يكونأنعمرتوتعماوكان،كريمة

العظيمالشهيدليكونمحتشدجمهورأمامبالتنفيذعجلثم،نابضةعروقهفياختلجتأو

واباء.بعزةيطالبلمنبالغةعبرة

الصديقينمنعليهماللهأنعمالذينمعمكانهالسَبواالمختارروحوصعدت

عزةالِإسلاملأبناءتسجلفراحةعبقةصحيفةالأبطالصحائفإلىولتضيفوالشهداء،

بماالعجافالسنونعليهوتكالبتالمجد،منوالبهرج،المالمنالزائفرفضباسلقائد

ومعيأهزملنبمخالفيهيصيح،النفسعزيزالرأسشامخفظلوحرمانجبروتمنتحمل

.الاستشهاد.ومثوبةالمؤمنسكينةالاَخرةفيوليمحمد،وعدالةالِإسلامروحالحياةفي
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فهرس

مقدمة............................................
.............................(الإسلام)بطلحارثةبنالمثنى

.............................نهاوند()بطلمقرنبنالنعمان

..............................(إفريقية)فاتحنافعبنعقبة

...........................الأبب()الشجاعالزبيربناللهعبد

.............................الأندل!()فاتحاوطارقموسى

.............................ء(الجري)البطلمسلمبنقتيبة

.........................الهند()فاتحالثقفيالقاسمبنمحمد

.....................الشهداء(بلاط)فارسالغافقيالرحمنعبد

.............................مضطهد(باسل)بطلالأفشين

...........................(الإسلامي)الفاتحالغزنويمحمود

.....................الصل!بية(الحروب)فارصزنكيالدينعماد

.............................(المثالي)البطلمحمودالديننور

.........................(العظيم)الفاتحالأيوبالدينصلاح

....................(جالوتعينمعركة)فارسقطزالملك

........................(والصليبيينالتتار)قاهربيبرسالظاهر

........................(غرناطة)فارسالغسانأببنموسى

...............................القوقاز()بطلشاملالإمام

.............................الجزائع)بطلالقادرعبدالأمير

.................................ليبيا()بطلالمختارعمر
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